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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุร กิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุร กิจ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) เปิ ดให้ บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดําเนินกิจการเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้ วยทุนจดทะเบียน 160 ล้ านบาท จด
ทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้ บริ การรักษาพยาบาลด้ วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20
สาขา พร้ อมที ม บุค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ทัน สมัย ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ก ารแพทย์ ที่ มี
ประสิทธิ ภาพ ความพร้ อมของศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพ (Wellness Center) ด้ วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบ
เคลื่อนที่ ให้ บริการตรวจสุขภาพทังในและนอกสถานที
้
่ รถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง









บริษัท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี ้
ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสําหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตังแต่
้ ปี 2550
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตังแต่
้ ปี 2550
มาตรฐานคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ ISO 15189 ตังแต่
้ ปี 2550
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ตังแต่
้ ปี 2554
ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคณ
ุ ภาพ โดยอาศัยพื ้นฐาน
ทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ นแบบอย่างที่ดี ได้ รับ Good Practice of Endometriosis
ของการดู แ ลผู้ ป่ วยโรคเยื่ อ บุ ม ดลู ก เจริ ญผิ ด ที่ ( Endometriosis) จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
้ ปี 2554
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตังแต่
มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้ านพลังงาน ISO 50001 : 2011 ตังแต่
้ ปี 2556
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม

ผลงานเด่ น และความภาคภูม ใิ จของโรงพยาบาลนนทเวช
1. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014
(Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้ รับรางวัล Platinum
Award ด้ านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริ การบริษัท อเมริ กนั อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แอสชัวร์ รัน จํากัด (เอไอเอ)
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้ บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม(AACP Best
Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz
Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ใน
โครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most
Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ใน
โครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 จาก บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต
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3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้ านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good
Provider Award 2005-2007 3 ปี ซ้อนจากบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จํากัด (BUPA)
4. รางวัลยอดเยี่ยมด้ านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award)
ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทย
ประกันชีวิต
5. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้ านความรวดเร็ ว มีคุณภาพและเข้ าใจความ
ต้ องการลูกค้ า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life
Assurance Hospital Award 2016”
1.1 วิส ัยทัศน์ พัน ธกิจ ค่ านิยมองค์ ก ร และเป้ าหมายการดําเนิน ธุร กิจ ของบริษัท ดังนี ้
วิส ัยทัศน์ ( Vision )
เป็ นโรงพยาบาลชันนํ
้ า ที่ให้ บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพด้ วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เป็ นที่พงึ พอใจ และไว้ วางใจของผู้รับบริการ
พัน ธกิจ ( Mission )
ให้ บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ทังส่
้ งเสริ ม ดูแลรักษา ป้องกัน และฟื น้ ฟู ด้ วยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทนั สมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ
ค่ านิยมองค์ ก ร(Core Values) : “ CARES ”
C : Customer Centric
มุง่ เน้ นลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การ
A : Accountability & Integrity มุง่ เน้ นรับผิดชอบในหน้ าที่และปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
R : Result-oriented
มุง่ เน้ นบรรลุเป้าหมายในการทํางาน
E : Excellent Teamwork
มุง่ เน้ นการทํางานเป็ นทีมและเคารพให้ เกียรติผ้ อู ื่น
S : Safety
มุง่ เน้ นการยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
เป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก ารดําเนิน ธุร กิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทังองค์
้ กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดงั นี ้
1. ดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
2. ดําเนินธุรกิจด้ วยการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียง
ผลการรักษากับมาตรฐานสากล
3. ดําเนินธุรกิจด้ วยความจริงใจ ใส่ใจ ให้ ใจ เข้ าใจ ด้ วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ
4. ดําเนินธุรกิจด้ วยความสําคัญกับพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรอันทรงคุณค่าโดยดูแลและส่งเสริ มให้
ทํางานอย่างมีความสุข มีสขุ ภาพดี มีการเติบโตในหน้ าที่อย่างภาคภูมิใจ
5. ดําเนินธุรกิจโดยใช้ คณ
ุ ธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการฝึ กสมาธิและเจริญสติ
รักษาจิต
6. ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ดีในทุกกระบวนการทํางาน
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าํ คัญ
 ปี 2556 : เมื่อเดือนมีนาคม บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดซื ้อที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาลโดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ เพื่อทําการก่อสร้ างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริ การที่
เพิ่มขึ ้นในอนาคต ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้ บริการจัดตังศู
้ นย์ ศูนย์
สมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ให้ การดูแลผู้ป่วยทางสมอง
ซึง่ แนวโน้ มจะมีผ้ รู ับบริ การเพิ่มมากขึ ้น
บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม โดยเข้ าร่วม
โครงการพัฒนาต่อยอดการดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย
กับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
ไปสูร่ ะบบการจัดการพลังงานในระดับสากล
(ISO 50001) เป็ นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสําเร็จ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการจัด
การพลังงาน (ISO 50001)
 ปี 2557 : ได้ รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนา

การแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรื อโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื อ้ รัง
เฉพาะทางแบบตติยภูมิด้วยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care) โดยเน้ นการรักษาแบบ
องค์รวม และมุง่ เน้ นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื น้ ฟู
สภาพร่างกายของผู้ป่วยให้ กลับคืนเป็ นปกติ ในส่วนที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี ้บริษัทฯ
อยูร่ ะหว่างดําเนินการขออนุญาตก่อสร้ างอาคารโรงพยาบาล
ปี 2558 : ได้ นํานวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้ อง 3 มิติ "3D Full High Definition
Laparoscopic Surgery" ยกระดับการบริ การและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริ มศักยภาพ
การรักษาพยาบาลให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้ องการด้ านสุขภาพอย่างครบ
วงจรภายใต้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับสากล
 ปี 2559 : ได้ รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครัง้ ที่ 3 เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผา่ นมา ได้
ร่วมลงนามทําบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อ
ร่วมมือทางวิชาการและการทําวิจยั ทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อ
ส่งเสริ มให้ กระบวนการรักษาพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและ
ผู้รับบริ การในอนาคต



 ปี 2560 : ได้ รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards ในเดือนมิถนุ ายน และ

มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยในสาขาต่างๆ เช่น พัฒนาศูนย์
เทคโนโลยีผา่ ตัดผ่านกล้ อง อาทิเช่น ศูนย์กระดูกและข้ อผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่าผ่านกล้ อง , ศูนย์
สุขภาพสตรี ผ่าตัดผ่านกล้ องทางนรี เวช และศูนย์ศลั ยกรรมเฉพาะทาง ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง
ผ่านกล้ อง เน้ นการรักษาแบบองค์รวม โดยส่งเสริมให้ มีการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การ
คัดกรอง การรักษาโรคและฟื น้ ฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้ กลับคืนเป็ นปกติ
4
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ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้ จดั โครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ ชีวิต” ร่วมกับ
จังหวัดนนทบุรี โดยให้ การรักษาผู้ป่วยต้ อกระจกด้ วยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย รวมถึงการให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู ่ วยตังแต่
้ การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วย โดยไม่
เสียค่าใช้ จ่ายเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ปี 2561 : บริษัทฯ ได้ ขยายฐานลูกค้ าไปยังประเทศในกลุม่ อาเซียน โดยได้ ดําเนินการตัง้
สํานักงานในเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเพื่อให้ คําปรึกษาและส่งผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในส่วนของการผ่าตัดโรงพยาบาลมุง่ เน้ นการ
ผ่าตัดผ่านกล้ องโดยสาขาที่มงุ่ เน้ นประกอบด้ วย สาขาทางนรี เวช กระดูกและข้ อ สมองและ
ระบบประสาท
และศัลยกรรม
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับความสะดวกและรวดเร็วในการ
รักษาพยาบาล พร้ อมกันนี ้ยังได้ ลงทุนในเครื่ องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยให้ การฟื น้ ฟูร่างกาย
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น อาทิเช่น หุน่ ยนต์ฝึกเดิน (GAIT ROBOT) และ
เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้าสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา เป็ นต้ น
ในวาระครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลได้ ร่วมบริจาคเงิน 37 บาทสําหรับทุกๆยอดค่า
รักษาพยาบาลตังแต่
้ 1,000 บาท ขึ ้นไป ตลอดเดือนกันยายน เพื่อสมทบทุนบํารุงสภากาชาด
ไทยรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1.33 ล้ านบาท และได้ จดั กิจกรรมโครงการ "แค่ให้ ก็สขุ ใจ" (ร่วมบริ จาค
โลหิต) ประจําปี 2561
เพื่อให้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดหา และร่วมบริ จาคโลหิตให้ กบั
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จํานวน้ 49,050 มิลลิลิตร
1.3 โครงสร้ างการถือ หุ้น ของกลุ่ม บริษัท
- ไม่มี 1.4 ความสัม พัน ธ์ ก ับ กลุ่ม ธุร กิจ ของผู้ถ ือ หุ้น ใหญ่
- ไม่มี –
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2. ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของ
จังหวัดนนทบุรี ได้ เปิ ดดําเนินการเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2524 โดยมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ เลขที่ 432 ถนน
งามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2596-7888
โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ตังอยู
้ บ่ นเนื ้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80
ตารางวา ให้ บริการด้ านการรักษาพยาบาล โดยเปิ ดบริการรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วย
นอก (Out Patient) ตลอดถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้ อมด้ วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจากนี ้ยังให้ บริการ
ตรวจสุขภาพทังในและนอกสถานที
้
่
โดยทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชํานาญ
พร้ อมเครื่ องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทนั สมัยมีประสิทธิภาพสูง ปั จจุบนั มีเตียงสําหรับผู้ป่วยใน 208
เตียง ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้ อง สามารถให้ บริการผู้ป่วยนอกได้ ประมาณ 2,200 รายต่อวัน ได้ ขยายเวลา
ให้ บริการคลินิกผู้ป่วยนอก จนถึงเวลา 24.00 น.
โครงสร้ างรายได้ จ าํ แนกตามประเภทผู้ป่ วย
ประเภทผู้ป่ วย
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
รวม
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการให้ บริการ
รักษาพยาบาล

(หน่วย : ล้ านบาท )
2561
2560
2559
มูล ค่ า
%
มูล ค่ า
%
มูล ค่ า
1,200.38
54.63 1,118.98
54.48 1,065.39
997.15
45.37
934.91
45.52
914.00
2,197.53
100.00 2,053.89 100.00 1,979.39
143.64

6.99

74.42

3.76

77.54

%
53.82
46.18
100.00
4.08

โครงสร้ างรายได้ จ าํ แนกตามประเภทการให้ บ ริก าร
(หน่วย : ล้ านบาท)
ประเภทการให้ บ ริก าร
ค่ายา
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าห้ องและบริการ
ค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์แพทย์
ค่าตรวจวินิจฉัย
อื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

2561

2560

รายได้

%

651.74

29.66

615.57

29.97

491.19
273.55
251.51
377.63
151.91
2,197.53

22.35
12.45
11.45
17.19
6.90
100.00

462.33
253.34
240.68
343.45
138.52
2,053.89

22.51
12.34
11.72
16.72
6.74
100.00
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รายได้

%

2559
รายได้
%
587.20
442.55
248.79
220.32
338.26
142.59
1,979.39

29.67
22.36
12.57
11.13
17.09
7.18
100.00
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2.1 ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ ห รื อ บริก าร
โรงพยาบาลนนทเวช เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้ บริการ
รักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
และมากด้ วยประสบการณ์ พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัยครบวงจร เปิ ดให้ บริการทังผู
้ ้ ป่วยนอก
ผู้ป่วยในตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการจัดตังศู
้ นย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้ วย
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะโรค และบริ การหลักต่างๆดังต่อไปนี ้
2.1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จํานวน 90 ห้ อง ประกอบด้ วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จํานวน
24 ศูนย์ แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก ดังนี ้
24 ศูน ย์ ก ารแพทย์ และ 5 แผนกเฉพาะทาง
 ศูนย์เทคโนโลยีผา่ ตัดแผลเล็ก (MIS)
 ศูนย์กระดูกและข้ อ
 ศูนย์นรี เวช

 ศูนย์เด็กและวัยรุ่น

 ศูนย์มะเร็ง

 ศูนย์สร้ างเสริ มสุขภาพ

 ศูนย์รักษ์ เต้ านม

 ศูนย์หวั ใจ

 ศูนย์ผา่ ตัดผ่านกล้ องทางนรี เวชและมะเร็งทางนรี เวช

 ศูนย์เบาหวาน

 ศูนย์รักษามะเร็งทางนรี เวช

 ศูนย์สมองและระบบประสาท

 ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

 ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

 ศูนย์โรคระบบทางเดินปั สสาวะ

 แผนกตา หู คอ จมูก

 ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ

 ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 ศูนย์ฉกุ เฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ

 ศูนย์ศลั ยกรรมเฉพาะทาง

 ศูนย์ทนั ตกรรมปลอดเชื ้อ

 แผนกอายุรกรรม

 ศูนย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู และกายภาพบําบัด

 แผนกโรคไต

 ศูนย์โรคผิดปกติการหลับ

 แผนกสุขภาพใจ

 ศูนย์ฉกุ เฉิน

 แผนกควบคุมนํ ้าหนัก

 ศูนย์ครรภ์คณ
ุ ภาพ
2.1.2

ผู้ป่วยใน ประกอบด้ วยห้ องพักประเภทต่างๆ ดังนี ้

 ห้ องคลอด

 ห้ องทารกแรกเกิด

 ห้ องเดี่ยว

 ห้ องคู่

 ห้ อง Deluxe
2.1.3

 ห้ อง VIP
บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี ้

 แผนก ไอซียู และซีซียู

 แผนกห้ องผ่าตัด

 แผนกไตเทียม

 แผนกห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์

 แผนกโภชนาการ/โภชนบําบัด

 นนทเวชสหคลินิก

 บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

 บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24ชม.
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 นโยบายและลัก ษณะการตลาดของผลิต ภัณฑ์ ห รื อ บริก าร
2.2.1.1 กลยุท ธ์ ท างการตลาด
(1) นโยบายการตลาด
เน้ นการตลาดเชิ ง รุ กไปพร้ อมๆกับการสร้ างแบรนด์ เพื่ อ เพิ่ ม ฐานลูกค้ า ใหม่ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าทัว่ ไปและลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทฯ การรักษาลูกค้ าเก่าโดยการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
(CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อส่งเสริ มการตลาดทัง้
ภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็ นการสื่อสารและให้ ข้อมูลรวมทังการใช้
้
สื่อดิจิตอล
(Digital) นอกจากนี ้ โรงพยาบาลยังให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม ( Holistic Health
Promotion ) เป็ นการช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยได้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริ การทัง้
ด้ านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้ เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชันนํ
้ า ในการเข้ าสู่มาตรฐาน
การให้ บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ ครอบคลุมทังตลาดในประเทศและต่
้
างประเทศ
(2) นโยบายด้ านพัฒนาคุณภาพการรักษา
ยึดถือจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ( Excellent Center) เน้ นการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา
นําเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยมี
ประสิทธิภาพสูงมาให้ บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
(3) นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ
มุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้ บริการผู้ป่วย สนับสนุนการให้ บริ การ
ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าสูงสุดด้ วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ ว
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเข้ ามาช่วยเสริมการให้ บริการ
2.2.1.2 การจัด จําหน่ ายและช่ อ งทางการจําหน่ าย
ด้ วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ทําให้ โรงพยาบาลมีความเชื่อมัน่ ในกลุม่ พันธมิตรธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง โดย
้ า รวมทังบริ
้ ษัทคูส่ ญ
ั ญาลูกค้ าชันนํ
้ าระดับประเทศและ
ได้ รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทประกันชันนํ
ต่างประเทศที่ดําเนินงานในประเทศไทย จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
รวมทังเพิ
้ ่มขีดความสามารถในการ
โรงพยาบาลได้ เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ยอมรับกลุม่ ลูกค้ าให้ หลากหลายมากขึ ้น
โรงพยาบาลมีส ัด ส่ วนของการให้ บ ริก าร ดังนี ้
สัด ส่ วนการให้ บ ริก ารแก่ ล ูก ค้ าแต่ ล ะประเภท
2561
รายได้ จากบริษัทที่ทําสัญญากับทาง
โรงพยาบาล
รายได้ จากลูกค้ าทัว่ ไป
รายได้ ร วม

861.62
1,335.91
2,197.53

%

2560

772.80
39.21
60.79 1,281.01
100.00 2,053.81
8

%

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2559
%

739.05
37.63
62.37 1,240.34
100.00 1,979.39

37.34
62.66
100.00

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

2.2.1.3 ลัก ษณะลูก ค้ า
จําแนกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.ลูกค้ าทัว่ ไป

คือ กลุม่ ลูกค้ าที่เข้ ามารับบริการรักษาพยาบาล หรื อ
ตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายด้ วยตนเองทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ

2.ลูกค้ าที่มีสญ
ั ญาให้ บริการ
2.1 ลูกค้ าบริษัทคูส่ ญ
ั ญา

คือ กลุม่ ลูกค้ าที่มีสญ
ั ญาตรวจสุขภาพพนักงานหรื อ
สัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
คือ กลุม่ ลูกค้ าซึง่ ทําสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพ
หรื อประกันชีวิต กับบริ ษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทประกันฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบให้ ตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาซึง่ ผู้เอาประกันได้ ทําไว้ กบั บริษัทประกัน

2.2 ลูกค้ าบริษัทประกัน

2.2.2 สภาพการแข่ งขัน ภายในอุต สาหกรรม
2.2.2.1 โครงสร้ างอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจ
ให้ ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้ าง
คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ ความสําคัญในเชิงป้องกันดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย
ส่งผลให้ มีผ้ ใู ช้ บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ ้น
2.2.2.2 สถานภาพในการแข่งขัน
ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง
ประสบการณ์ในการให้ บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของ
โรงพยาบาล ในปั จจุบนั การให้ บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริ การของโรงพยาบาล
เอกชน ทําให้ โรงพยาบาลต้ องเผชิญกับคูแ่ ข่งทังโรงพยาบาลภาครั
้
ฐและโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้ างข้ อได้ เปรี ยบและรองรับสภาวะการ
แข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้ าดังนี ้
(1) มุง่ ส่งเสริมการเป็ นโรงพยาบาลครอบครัวชันนํ
้ าทังด้
้ านภาพลักษณ์ และบริการ เนื่องจาก
บริษัทเปิ ดให้ บริ การมากว่า 30 ปี เป็ นที่ร้ ูจกั กลุม่ ลูกค้ า มีฐานลูกค้ าครอบคลุมทุกช่วงอายุ
(2) มุง่ พัฒนาการรักษาในโรคที่มีลกั ษณะเฉพาะทางและซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น และต่อยอดการ
รับรองคุณภาพรายโรค ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทังนํ
้ าเทคโนโลยี
ทางการรักษาพยาบาลที่ทนั สมัยมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล
(3) มุง่ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI)
รวมทังมาตรฐานระดั
้
บประเทศ (HA)และ มาตรฐานคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐาน
ระบบคุณภาพอาหารสําหรับผู้ป่วย GMP/HACCP
9
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(4) ขยายพื ้นที่การให้ บริการเนื่องจากทําเลที่ตงของบริ
ั้
ษัท ตังอยู
้ ่บนถนนงามวงศ์วาน ซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางของชุมชน มีอตั ราการเติบโตของชุมชนและที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ใกล้ สงู ติดห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่
ใกล้ กบั สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
(5) มีการบริหารความเสี่ยงด้ านทรัพยากรบุคคล ทําให้ สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการ
เติบโต และการโยกย้ ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ทําให้ ได้ บคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัว
และให้ บริการ
2.3 การจัด หาผลิต ภัณฑ์ ห รื อ บริก าร
การจัดให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจําหน่าย ประกอบด้ วยปั จจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ
2.3.1 การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถ
ให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างทัว่ ถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้ วนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และผ่านการ
คัดเลือกจากองค์กรแพทย์
กําลังการให้ บ ริก ารและปริม าณการให้ บ ริก ารที่เ กิด ขึน้
กําลังการให้ บ ริก าร
ผู้ป่วยใน (200 เตียง) ในปี 2560
ผู้ป่วยนอก (2,200 คนต่อวัน)

ปริม าณการให้ บ ริก ารที่เ กิด ขึน้
ผู้ป่วยใน (เตียง)
ผู้ป่วยนอก (คน)

การใช้ ก าํ ลังการให้ บ ริก ารผู้ป่ วยใน
ผู้ป่วยใน (%)
ผู้ป่วยนอก (%)

2561

2560

2559

73,000
803,000

73,000
803,000

65,700
730,000

2561

2560

2559

48,240
620,547

46,148
608,289

46,378
596,588

2561

2560

2559

66.08
77.28

63.22
75.75

70.59
81.72

2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบและผู้จําหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)
2.3.2.1 วัตถุดิบได้ แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ ในการรักษาพยาบาล
(หน่วย : ล้ านบาท)
2561
2560
2559
การสัง่ ซื ้อภายในประเทศ
487.77
455.06
435.05
การสัง่ ซื ้อภายนอกประเทศ
รวม
487.77
455.06
435.05
10
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การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ จําพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ ในการรักษาพยาบาล เป็ นการ
สัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศทังสิ
้ ้น โดยกําหนดให้ มีคณะกรรมการพิจารณาการนําเข้ ามาใช้
ในโรงพยาบาล
2.3.2.2 การกําจัดวัตถุดิบที่ใช้ แล้ ว
บริ ษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใช้ แล้ ว เป็ นประเภทขยะrecycle ขยะทัว่ ไป และขยะอันตราย ซึง่ ขยะ
อันตรายจะจําแนกเป็ น 3 กลุม่ คือ ขยะติดเชื ้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม โดยสํานักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ ามารับขยะ
้ ้เพื่อให้ การจัดการวัตถุดิบที่ใช้ แล้ วมีความปลอดภัยต่อชุมชน
ทัว่ ไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนําไปกําจัดทําลาย ทังนี
และรักษาสิง่ แวดล้ อม
สถิต จิ าํ นวนนํา้ หนักขยะในแต่ ละปี ดังนี ้
รายการ
ปี 61

ลําดับ

ปี 60

ปี 59

1

ขยะทัว่ ไป (กก.)

281,273

278,455

242,244

2

ขยะอันตราย (กก.)

125,669

124,659

123,149

จํานวนนํา้ หนัก รวม (กก.)

406,942

403,114

365,393

จํานวนผู้ป่ วยนอก (คน)

620,547

608,289

596,588

สัด ส่ วนจํานวนนํา้ หนัก ขยะต่ อ จํานวนผู้ป่ วย(กก./คน)

0.66

0.66

0.61
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3. ปั จ จัย ความเสี่ย ง
 ปั จ จัยความเสี่ยงจากการเกิด ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่สําคัญคือการถูกฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหาย เพื่อเป็ น
การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯได้ จดั ให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล โดยนํา
ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆอาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint
Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital
Accreditation และมาตรฐานคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ ISO 15189 มาบังคับใช้ และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้

มัน่ ใจว่าการดําเนินการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย และเป็ นไปตามมาตรฐาน
จะช่วยให้ บริ ษัทฯบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
 ปั จ จัยความเสี่ยงในการแข่ งขัน การประกอบธุร กิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้ บริ การทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทังจากภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
ทุกแห่งต่างพัฒนาการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแข่งขันนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายคงไว้
ุ ภาพการให้ บริการดีเยี่ยม โดยเข้ มงวดกับระบบการรักษาพยาบาล นําระบบ
ซึง่ ความเป็ นโรงพยาบาลชันนํ
้ าที่มีคณ
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA),
มาตรฐานคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐาน
วิชาชีพต่างๆ ทางการแพทย์มาใช้ อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้ มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการให้ บริการที่เป็ นเลิศ
การให้ บริ การ
(Excellent Services ) เพื่อสร้ างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ ผ้ รู ับบริการ
 ปั จ จัยความเสี่ยงด้ านบุค ลากรทางการแพทย์
ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความ
สําคัญต่อคุณภาพของการให้ บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง บริ ษัทฯจึงให้ ความสําคัญในการสรรหา พัฒนาและ
ธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบตั ิงานดี จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดย
1.พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ให้ เพียงพอกับ
ความต้ องการในแต่ละตําแหน่งงาน
2.พัฒนาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.พัฒนาเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพต่างๆ
4. พัฒนาด้ านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความผูกพันและความผาสุกให้ กบั พนักงานขององค์กร
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

4. ทรัพ ย์ ส ิน ที่ใ ช้ ใ นการประกอบธุร กิจ
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 2,303.89 ล้ านบาท ถือเป็ น
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจทังสิ
้ ้นจํานวน 1,279.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 55.52 ของสินทรัพย์
รวม โดยมีรายละเอียด สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
(1) ที่ดิน มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 575.21 ล้ านบาท ประกอบด้ วย

ประเภท/
ลัก ษณะทรั พ ย์ ส นิ
1.ที่ดิน 6 แปลง
รวมเนื ้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ที่ตงั ้ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2.ที่ดิน 2 แปลง
รวมเนื ้อที่ 2 งาน 38 ตารางวา
ที่ตงั ้ ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี
3.ที่ดิน 5 แปลง
รวมเนื ้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา
ที่ตงั ้ 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
4.ที่ดิน 4 แปลง
รวมเนื ้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา
ที่ตงั ้ ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี

ลัก ษณะ
กรรมสิท ธิ์
บริษัทเป็ นเจ้ าของ

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

มูล ค่ า
ภาระผูก พัน
(ล้ านบาท)
7.87 ลบ. คํ ้าประกันเงินกู้ระยะยาว
วงเงิน 400 ล้ านบาท กับ
สถาบันการเงินแห่งหนึง่
(ปั จจุบนั ไม่มีเงินกู้)
12.96 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

197.47 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

356.91 ลบ. ไม่มีภาระผูกพัน

(2) อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างโรงพยาบาล ประกอบด้ วย อาคาร 6 ชันและอาคาร
้
16 ชัน้ มีมลู ค่า
สุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 351.42 ล้ านบาท
(3) เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมลู ค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 259.72 ล้ านบาท
(4) สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ ระบุ มีมลู ค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม
ของบริ ษัท มูลค่าสินทรัพย์ถาวรอื่นๆสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 92.72 ล้ านบาท
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

5. ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ และการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

6. ข้ อ มูล ทั่วไปและข้ อ มูล สําคัญอื่น
6.1
บริษัท
ชื่อ บริษัท
ชื่อ สถานที่ท าํ การ
ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลนนทเวช
ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้ บริ การการรักษาพยาบาลทังผู
้ ้ ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชัว่ โมง
432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่ต งั ้ สํานัก งานใหญ่
ที่ต งั ้ สาขา
530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เลขทะเบียนบริษัท
0107536001087
Home Page
www.nonthavej.co.th
E-Mail
nonthavej@nonthavej.co.th
โทรศัพ ท์
0-2596-7888 (อัตโนมัติ 200 หมายเลข)
โทรสาร
0-2589-8753
จํานวนและชนิด ของหุ้น ที่จ าํ หน่ าย หุ้นสามัญจํานวน 160 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเรี ยกชําระแล้ ว
เต็มมูลค่า
6.2 จํานวนและชนิด ของหุ้น ที่จ าํ หน่ ายได้ แ ล้ วทัง้ หมดของนิต บิ ุค คลที่บ ริษัท ถือ หุ้น ตัง้ แต่
ร้ อ ยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้น ที่จ าํ หน่ ายได้ แ ล้ วทัง้ หมดของนิต บิ ุค คลนัน้
- ไม่มี –
6.3 บุค คลอ้ างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลัก ทรั พ ย์
ชื่อสํานักงาน
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
SET Contact center
Website
E-mail

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 0 2009-9000
: 0 2009-9991
: 0 2009-9999
: http://www.set.or.th/tsd
: SETContactCenter@set.or.th
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

ฝ่ ายกํากับ บริษัท จดทะเบียน
ชื่อสํานักงาน
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตงั ้
: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสาร
: 0-2009-9991
Set Contact Center
: 0-2009-9999
E-mail
: SETContactCenter@set.or.th
Website
: http://www.set.or.th
ผู้ส อบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
ที่ตงั ้
โทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ป รึก ษากฎหมาย
ชื่อสํานักงาน
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อสํานักงาน
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
: 518/3 อาคารภาณุนี ชัน้ 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: 0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7

: สํานักงานกฎหมายฟาร์ อีสฑ์ (ประเทศไทย) จํากัด
: 121/74-75 อาคารอาร์ .เอส.ทาวเวอร์ ชัน้ 24
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310
: 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711
: 0-2641-3189 , 0-2248-6719
: สํานักงานกฎหมายธรรมโชติ
: 6 ซ.นนทบุรี 24/2 ถนนสนามบินนํ ้า
ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
: 0-81815-5160
: 0-2526-6697
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ส่ วนที่ 2
การจัด การและการกํากับ ดูแ ลกิจ การ

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัด การและการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
7. ข้ อ มูล หลัก ทรั พ ย์ แ ละผู้ถ ือ หุ้น
7.1 หลัก ทรั พ ย์ ข องบริษัท
บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 160 ล้ านบาท เรี ยกรับชําระแล้ วครบทังจํ
้ านวน 160 ล้ านบาท
เป็ น หุ้นสามัญ 160 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถ ือ หุ้น
รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่
(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

จํานวนหุ้น

1. นางสาวประพิชญา

พรมมาส

73,486,800

2. นายภาโณตม์

พรมมาส

11,430,000

% ของจํานวนหุ้น
ทัง้ หมด
45.929
7.144

3. นพ.พรมพันธ์

พรมมาส

9,670,000

6.044

4. นางปั ทมา

พรมมาส

6,040,000

3.775

5. นายลพชัย
6. นพ.สราวุฒิ

แก่นรัตนะ
สนธิแก้ ว

1,500,000

0.938

1,332,000

0.833

7. นายปราเสริฐ

ปราสาททองโอสถ

1,258,000

0.786

8. นายอนุชิต

ศิริพฒ
ั น์

1,100,000

0.688

9. นางสาวฐิ ติยา

สนธิแก้ ว

1,000,000

0.625

10. นายคติมนั ต์

สนธิแก้ ว
รวมทัง้ สิน้

1,000,000
107,816,800

0.625
67.386

(ข) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ชื่อ -สกุล
1.นางปั ทมา
และครอบครัว
2.นายลพชัย
3.นพ.สราวุฒิ

ตําแหน่ ง
พรมมาส

ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
แก่นรัตนะ กรรมการ
สนธิแก้ ว กรรมการและ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
รวม
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จํานวนหุ้น

% ของจํานวน
หุ้น ทัง้ หมด
100,626,800
62.892

1,500,000
1,332,000
103,458,800

0.938
0.833
64.663

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

7.3 นโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิของปี นนั ้ ๆ
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี ดังนี ้
ปี

จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ

กําไรสุทธิ/หุ้น ร้ อยละของกําไร จ่ายเงินปั นผล/หุ้น

วันที่จ่ายเงินปั นผล

ดําเนินงาน

(บาท/หุ้น)

สุทธิที่จ่าย

(บาท/หุ้น)

เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2560

2.21

60.10

1.33

25 พฤษภาคม 2561

2560 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559

1.98

60.00

1.19

23 พฤษภาคม 2560

2559 เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2558

1.86

60.08

1.12

27 พฤษภาคม 2559

2561

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัด การ
โครงสร้ างการจัดการของบริษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
มีแผนผังองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

โครงสร้ างบรรษัท ภิบ าลของบริษัท
ที่ป ระชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น
แต่งตั ้ง ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

.

คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล

คณะกรรมการตรวจสอบ

สร้ างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่ าตอบแทน

แต่งตั ้ง ถอดถอน และกํากับดูแล
รายงานผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล
แผนกตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ผู้อํานวยการโรงพยาบาล

รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล
(สายงานบริ หาร)

รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล
(สายงานแพทย์และการแพทย์)

ผู้อํานวยการสายบัญชี การเงิน
และกลยุทธ์องค์กร
ให้ ความเป็ นธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมให้ เกิดความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน
12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย หนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
ปั จจุบนั คณะกรรมการของ บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 8 คน
แบ่งเป็ น
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
3 คน
กรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริหาร 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน

รายชื่อ
1. นางปั ทมา พรมมาส
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ
3. นางพร้ อมพรรณ ศิริพฒ
ั น์
4. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ ว
5. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
7. นพ.จรูญ ไชยโรจน์
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ /
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วัน จดทะเบียนแต่ งตัง้
เป็ นกรรมการของ
บริษัท ฯ
6 มีนาคม 2558
29 กันยายน 2536
29 กันยายน 2536
29 กันยายน 2536
29 กันยายน 2536
29 กันยายน 2536
29 เมษายน 2552
29 กันยายน 2536
29 กันยายน 2536

กรรมการผู้ม ีอ าํ นาจลงลายมือ ชื่อ แทนบริษัท คือ นางปั ทมา พรมมาส นายลพชัย แก่นรัตนะ
นายสราวุฒิ สนธิแก้ ว นายกมเลศน์ สันติเวชชกุล โดยกรรมการสองในสี่นี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
นิยามผู้บ ริห ารในความหมายของบริษัท
คณะกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตําแหน่งเป็ น
ผู้บริหาร ซึง่ มีเงินเดือนประจําในบริษัท ทําหน้ าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็ น
กรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ไม่ได้
เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่
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นิยามกรรมการอิส ระของบริษัท
กรรมการอิส ระของบริ ษั ท มี คุณสมบัติเป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของสํา นักงานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ดังนี ้
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
บริษัทร่วม ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อผู้ที่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่เ ป็ น ผู้ถือ หุ้น ที่ มีนัย ผู้มีอํ า นาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของสํ า นัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น
ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารกิจการของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ปฏิบตั ิ
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอโดย
 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ
บริ ษัท โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี กํากับดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่
กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ติดตามการดําเนินกิจการของบริ ษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนด
ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เพื่อให้ การดําเนินกิจการของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
4. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียน เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ าย
5. รับผิดชอบต่อรายงานข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท และข้ อมูลทัว่ ไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและโปร่งใส
6. กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
7. ส่งเสริมให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
้ ากับดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายใน และ
จริ ยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท พร้ อมทังกํ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อํานาจอย่างไม่ถูกต้ อง รวมทัง้
ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย
และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริม
8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้ รับข่าวสารอย่างถูกต้ องครบถ้ วน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และทันเวลา
9. ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและ
จัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกํากับดูแลให้
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มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงที่มีประสิทธิ ผลเป็ นประจําทุกปี และมีระบบการกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะ
้
สันและระยะยาว
้
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี โดยให้ มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
12. กํากับดูแลให้ มีกระบวนการสรรหาและเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่วมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการหรื อกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
บทบาทหน้ าที่ข องประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
ดูแลให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการ
บริษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริษัท และ
กฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิง่ ที่จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็ นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้ มีการ
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจ
(Code of Conduct) ของบริ ษัท
5. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายบริหาร และสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและฝ่ ายบริหารตามนโยบายของบริ ษัท
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6. กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการบริ หารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
7. กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กํากับดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการ
บริ ษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนําผลไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้ าที่ และ
เสริมสร้ างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท และองค์ ป ระกอบ สรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
1. บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้คัดเลือก และเสนอชื่ อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ดงั นี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ั้
อ 2.1 เลือกตังบุ
้ คคลเดียว
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่พึงจะมีหรื อพึงจะเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
้
กรรมการที่ออกตามวาระนันมี
้ สทิ ธิได้ รับเลือกให้ เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
มีข้อบังคับของบริ ษัทได้ กําหนดจํ านวนปี ที่ดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริ ษัทต้ อง
ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการบริ ษัทที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ปั จจุบนั
บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้น จํานวน 8 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตัง้
กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
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นโยบายการดํารงตําแหน่ งในสถาบัน ภายนอกบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารระดับ สูง
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริ ษัทจะไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการบริ ษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริ ษัท
นอกจากนี ้ บริษัทมีแนวปฏิบตั ิในกรณีประธานเจ้ าหน้ าบริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่ องการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
นโยบายและแนวปฏิบ ัต กิ ารเป็ นกรรมการในสถาบัน ภายนอกบริษัท ของผู้บ ริห ารระดับ สูง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ผู้บริ หารระดับสูงและฝ่ ายจัดการของ
บริ ษัทสามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม หรื อใช้ เวลาของบริ ษัททํ างานใน
สถาบันภายนอกได้ ใน 3 กรณีดงั นี ้
(1) การเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ ตงขึ
ั ้ ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
และเป็ นการให้ ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
(2) การเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อประโยชน์สว่ นรวม เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้ าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(3)การเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตงั ้ ขึน้ เพื่อการค้ าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ ของ
บริษัท และไม่ใช้ เวลาอันจะเป็ นผลเสียแก่บริษัท
ทังนี
้ ้ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงเสนอขออนุมตั ิการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริ ษัทอื่นหรื อสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริ ษัท และในกรณีของผู้บริ หารระดับสูงให้ เสนอขออนุมตั ิตาม
อํานาจดําเนินการของบริ ษัท โดยให้ พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริ ษัทที่ม่งุ ให้ พนักงานทุ่มเทและตังใจทํ
้ างาน
้ บตั ิตามแนวจรรยาบรรณเรื่ องความขัดแย้ งทาง
ตลอดจนอุทิศเวลาการทํางานให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่ รวมทังปฏิ
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็ นหรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมตั ิให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเป็ นกรรมการหรื อใช้ เวลาของบริ ษัททางานให้ กบั
สถาบัน/บริ ษัทภายนอก เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นกรณี ๆไป ซึ่งบริ ษัทได้
สื่อสารให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้ องทราบโดยทัว่ ถึงกันด้ วยแล้ ว
8.2 ผู้บ ริห าร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริษัท ฯ มีผ้ ูบ ริห ารจํานวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นางปั ทมา พรมมาส
2. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ ว
3. นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร / รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล สายงานบริหาร
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ผู้อํานวยการสายงานบัญชี การเงิน และกลยุทธ์องค์กร
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

26

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

8.3 เลขานุก ารบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษั ท เพื่อทําหน้ าที่ ดูแลและจัดการการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังจั
้ ดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกํ าหนด
นอกจากนี ้ ยังมีหน้ าที่ช่วยให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังนางสาว
้
สุรีย์ ศังกรพานิช ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่
11 สิงหาคม 2551
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดงั นี ้
1. ให้ คําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญต่อกรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
3. บันทึกรายงานการประชุมรวมทังติ
้ ดตามให้ มีปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมทังการประชุ
้
มผู้ถือหุ้นและ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับดูแล
ของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
8.4.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
8.4.1.1 ค่ าตอบแทนที่เ ป็ นตัวเงิน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จาก
ขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ และผลการดําเนินงานในแต่ละปี เพื่อ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
(1) ค่ าตอบแทนประจํา
รายการ
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)
- ค่าเบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
- สิทธิประโยชน์อื่น
27

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

3,541,000

3,174,000

2,983,000

12,000

10,000

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)

300,000

300,000

300,000

- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)

120,000

120,000

120,000

- ค่าเบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- สิทธิประโยชน์อื่น
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- ค่าเบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่ าตอบแทน
- ค่าเบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

12,000

10,000

10,000

12,000

10,000

10,000

รายละเอียดค่ าตอบแทนที่ก รรมการได้ รั บ เป็ นรายบุค คลในปี 2561 เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นางปั ทมา พรมมาส
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ
3. นางพร้ อมพรรณ ศิริพฒ
ั น์

4. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ ว

5. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
7. นพ.จรูญ ชัยโรจน์
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ
บาล / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

ค่ าตอบแทน
รายปี

ค่ าเบีย้
ประชุม

สิท ธิ
ประโยชน์ อ่ นื

รวม

442,625
442,625
442,625

88,000
88,000
98,000

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

530,625
530,625
540,625

442,625

96,000

-ไม่มี-

538,625

442,625

98,000

-ไม่มี-

540,625

742,625

88,000

-ไม่มี-

830,625

562,625

88,000

-ไม่มี-

650,625

562,625

76,000

-ไม่มี-

638,625

4,081,000

720,000

-ไม่มี-

4,801,000

8.4.1.2 ค่ าตอบแทนที่ไ ม่ เ ป็ นตัวเงิน และสิท ธิป ระโยชน์ อ่ ืน ๆ
-ไม่มี28
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8.4.2 ค่ าตอบแทนผู้บ ริห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผลสําเร็จทางธุรกิจ
ตลอดจนเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรั พย์ เพื่อนํ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิสําหรับผู้บริ หารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ ประธานและรองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคลจากผลการบริ หารงาน
ของผู้บริ หารแต่ละท่าน ทังนี
้ ้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจําปี ซึ่งจะสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
8.4.2.1 ค่ าตอบแทนผู้บ ริห ารที่เ ป็ นตัวเงิน
(1) ค่ าตอบแทนของผู้บ ริห าร
ในปี 2561 บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ กบั ผู้บริหาร ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส
รวมทังสิ
้ ้น 9.38 ล้ านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอื่น ของผู้บ ริห าร
- ไม่มี –
8.4.2.2 ค่ าตอบแทนผู้บ ริ ห ารที่ไ ม่ เ ป็ นตัวเงิน และสิท ธิป ระโยชน์ อ่ ืน ๆ
-ไม่มี8.5 บุค ลากร
บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จํานวน 87 คน และพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน จํานวน 1,457 คน
รวมทังสิ
้ ้น 1,544 คน โดยในปี 2561 บริ ษัทฯได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่บคุ ลากรจํานวนทังสิ
้ ้น 441.30 ล้ านบาท
ซึง่ ผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพ ฯลฯ
ปี 2561
จํานวน
พนักงานระดับบริหาร
87
พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
1,457
รวม (คน)
1,544
ค่ าตอบแทนพนัก งาน (ล้ านบาท)
441.30
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9. การกํากับ ดูแ ลกิจ การ
9.1 การกํากับ ดูแ ลกิจ การที่ด ี
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ จดั ทําคูม่ ือบรรษัทภิบาล
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้ วย จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนว
ปฏิบตั ิ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทํา
หน้ าที่กํากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทังการกํ
้
าหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริ ษัท รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
และสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทางด้ านบรรษัทภิบาลในระดับประเทศ เป็ นประจําทุกปี โดยให้ เรื่ องบรรษัทภิบาล
เป็ นวาระหลักวาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
้ ้ในปี 2561 บริษัท ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปได้ ดงั นี ้
ทังนี
1. สิท ธิข องผู้ถ ือ หุ้น
บริ ษัทให้ ความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยสิทธิ ของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิ พื ้นฐานต่างๆ ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้ าของ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อตัดสินใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสํ า คัญต่อ บริ ษัท การประชุมผู้ถือ หุ้น จึงเป็ นเวที สํา คัญ สํา หรั บ ผู้ถือ หุ้น ในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม
พิจารณาลงคะแนนเสียงชี ้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลบริ ษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนัน้
ผู้ถือหุ้นจึงมีสทิ ธิโดยชอบที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังมี
้ เวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาและรับทราบผล
การประชุม
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ดําเนินการในเรื่ องต่างๆที่เป็ นการส่งเสริม และอํานวยความสะดวกใน
การใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.1 กําหนดการจัด ประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
บริษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
ั ชีของบริ ษัท และในกรณีที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ เป็ น
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
เรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บังคับที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ จดั การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561
ณ ห้ องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหว่างปี ไม่มีการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1.2 การแจ้ งเชิญประชุม ล่ วงหน้ า
ในปี 2561 จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
มีมติให้ จดั การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้ เปิ ดเผยมติการประชุม วัน
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้ งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ู
ถื อ หุ้น ทราบล่ว งหน้ าในวัน ที่ คณะกรรมการมี มติ ก่อนการจัดส่งหนัง สือ เชิ ญ ประชุมโดยบริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝาก
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หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้ อมูลประกอบที่สําคัญและจําเป็ นสําหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ ผ่า นมา ซึ่ง มี ร ายละเอี ย ดครบถ้ ว น รายงานประจํ า ปี พ ร้ อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดย
ระบุวิธีการใช้ ไว้ ชดั เจนตามที่บริ ษัทฯ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
เชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2561 และได้ ทําการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 10-12 เมษายน 2561) เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
เพียงพอสําหรับการเตรี ยมตัวก่อนมาเข้ าร่ วมประชุม ทัง้ นี ้ ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ นํา
ข้ อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของ บริ ษัทฯล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
30 วัน (เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 28 มีนาคม 2561)
1.3 การดําเนิน การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ เลขานุการ
บริ ษัทแนะนําคณะกรรมการบริ ษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึ่งทําหน้ าที่เป็ น
คนกลางให้ ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ รวมถึงการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการให้ ข้อมูลตามระเบียบ
วาระแล้ ว ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละ
วาระ และให้ เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ และผู้บริ หารจะตอบข้ อซักถามอย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความสําคัญกับทุกคําถามแล้ วจึงให้ ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนันๆ
้ สําหรับ
วาระการเลือกตังกรรมการ
้
ประธานฯ จะดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติเป็ นรายบุคคล ประธานฯ จะดําเนินการ
ประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ า
ั้
ที่
ร่วมประชุม หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้น ที่จําหน่ายได้ ทงหมดอาจขอให้
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณาระเบียบวาระที่
กําหนดไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทัง้ นี ใ้ นการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่ไม่ได้ กําหนดไว้
ในที่ประชุมอย่างใด
อนึ่ง ในการประชุมทุกครัง้ จะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และสรุ ปด้ วยการลงมติพร้ อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประมาณ
1-2 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้ กําหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่ มรับ
้ ้น 67 ราย จํานวนหุ้น
ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิ ดประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมรวมจํานวนทังสิ
รวมทังสิ
้ ้น 104,748,600 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
160,000,000 หุ้น คิดเป็ น 65.47 % เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
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1.4 การเปิ ดเผยผลการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ จัด ส่ ง รายงานสรุ ป ผลการลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ ้นการประชุม (วันที่ 26 เมษายน
2561) และจะจัด ส่ง รายงานการประชุมผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง จดบัน ทึก รายงานการประชุม และบัน ทึก การออกเสี ย ง
รวมทัง้ ข้ อซักถามของผู้ถือ หุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอี ยดให้ ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ภายในกําหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(1) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ โดย
การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุม นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทได้
อีกด้ วย
(2) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับความสะดวกในการประชุม บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการลงทะเบียนโดย
ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ พร้ อมจัดทํ า บัตรลงคะแนนสํา หรั บ แต่ละวาระ เพื่ อให้ ขัน้ ตอนในการ
ลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และถูกต้ อง มีตวั แทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
(3) ก่อนเริ่ มเข้ าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการ
บริษัทแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท
ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางให้ ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง
ลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมถึงการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจน และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้ อคิดเห็นได้ ทกุ วาระ โดยประธานและผู้บริหารจะ
ให้ ความสําคัญกับทุกคําถาม และตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
(4) เลขานุการบริษัทได้ บนั ทึกการประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน เปิ ดเผยมติการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
รับทราบอย่างรวดเร็ วและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทมุ่งเน้ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกรายอย่างถูกต้ อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่ งใส เพียงพอสําหรับการตัดสินใจในการ
ลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจําปี 2561 ซึง่ จัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
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2. การปฏิบ ัต ติ ่ อ ผู้ถ ือ หุ้น อย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทมุง่ มัน่ ในการสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุม่ ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ ดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
2.1 การเสนอวาระการประชุม เพิ่ม เติม และเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษัทกําหนดหลักเกณฑ์ รวมทังกํ
้ าหนดขันตอนแนวทางการพิ
้
จารณาการให้ สิทธิผ้ ถู ือ
หุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรื อ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ าให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากําหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการกํากับ
ดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ายโดยให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นท่านเดียวหรื อหลายท่านที่มีห้ นุ รวมกันและ
ต้ องถือหุ้นบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรื อเสนอ
ชื่ อกรรมการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สําหรั บการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 บริ ษัทฯได้ นํ า
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ บริ ษัทฯ และแจ้ งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ
และ/หรื อ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่
มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ เลขานุการบริ ษัทได้ รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ ว
2.2 การอํานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถ ือ หุ้น ในการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
การดําเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ อํานวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกราย ด้ วยการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลต้ อนรับให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอ
การเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการรับลงทะเบียนเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว
2.3 การมอบฉัน ทะ
เพื่ อรั กษาสิทธิ ให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าประชุม ประจํ าปี 2561 ด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้ าร่วมประชุม
ทังหมด
้
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ระบุรายชื่อไว้ ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด เพื่อให้ เป็ นผู้เข้ า
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่มีเงื่อนไข ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กบั ผู้อื่น บริ ษัทฯ
ให้ สทิ ธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็ นผู้ถือหุ้นท่านหนึง่ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยแบบหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบ พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดและขันตอนต่
้
างๆ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทงทางโทรศั
ั้
พท์หรื อช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เป็ นต้ น
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2.4 การดูแ ลเรื่ อ งการใช้ ข้ อ มูล ภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํา หนดมาตรการการป้อ งกัน การใช้ ข้ อ มูลภายในโดยมิชอบ
(Insider Trading) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้ งบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ หมายถึง คณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หาร
และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ดังนี ้
• ห้ ามบุคคลที่เกี่ยวข้ องซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิ ดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
(Blackout Period)
• ในกรณีที่ทราบข้ อมูลใดๆ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ต้ องไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงนับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ่
สาธารณะทังหมดแล้
้
ว
การติด ตามผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการดัง กล่า ว ให้ เลขานุก ารบริ ษั ท รายงานเมื่ อ มี การ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ ที่มีการประชุม และมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวในรายงานประจําปี
3. บทบาทของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้ เกิดผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริษัทฯ ได้ มีการกําหนดข้ อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้
เสียในคูม่ ือพนักงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ พนักงาน ,เจ้ าหน้ าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ ดังนี ้
ผู้ถ ือ หุ้น
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้ วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดย
บริษัทฯ มีนโยบายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิ
ซึง่ ที่ผา่ นมาบริษัทได้ ยดึ ถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบตั ิมาโดยตลอด
(ดูข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)
ลูก ค้ า
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน มุง่ ตอบสนองต่อ
ความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ าโดยยึดลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง
โดยทําการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้ า เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการการให้ บริ การและจัดให้ มีแผนกบริการลูกค้ าที่ทํา
หน้ าที่รับและติดตามเรื่ องร้ องเรี ยนข้ อเสนอแนะ มาดําเนินการให้ ลกู ค้ า
พนัก งาน
บริษัทฯ ให้ การดูแล ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
พนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้ างวัฒนธรรมและจริ ยธรรม ในการ
ทํางาน โดยจัดอบรมในเรื่ องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทังให้
้ มีการทดสอบ
ความรู้ความเข้ าใจ ส่งเสริมให้ มีความรู้ด้านสิง่ แวดล้ อมและนโยบายการ
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จัดการด้ านพลังงาน โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้ พนักงาน
ทุกคนเข้ าใจและร่วมกันอนุรักษ์ การใช้ พลังงาน และดูแลสิง่ แวดล้ อม
ส่งเสริมให้ มีการทํางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียม
เป็ นธรรมและให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน
โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสันโดยอิ
้
งตามระดับผลการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯเทียบเคียงกับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันได้
ส่วนในระยะยาวบริษัทฯมีการวัดผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพของ
พนักงาน โดยจัดให้ มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อัน
สอดคล้ องกับแผนทดแทนตําแหน่งงานของบริษัท(Succession Plan)
นอกจากนี ้จัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆให้ กบั
พนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี ้
- ให้ สทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน และมีสว่ นลด
พิเศษสําหรับครอบครัวพนักงาน
- จัดให้ มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็ นประจําทุกปี โดยทํา
การประเมินความเสี่ยงด้ านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้ อมจัด
โปรแกรมการตรวจสุขภาพให้ เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุม่ และให้
ความรู้กบั กลุม่ ที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เข้ าพบแพทย์และรับ
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2561 กําหนดให้
พนักงานทุกระดับตรวจสุขภาพในเด◌ือน พ.ย.-ธ.ค. 2561
- ส่งเสริมให้ พนักงานมีสขุ ภาพและร่างกายที่แข็งแรงโดยนํา
ข้ อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมาพิจารณาเพื่อให้ ความรู้ใน
เรื่ องโรคที่พนักงานเป็ นจํานวนมากในปี ที่ผา่ นมาได้ จดั บรรยายให้ ความรู้
ในเรื่ อง โรคเบาหวาน ความดันและภาวะการมีไขมันในเลือดสูง และโรค
ที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่างทํางาน (Office Syndrome)
รวมทังรณรงค์
้
ให้ พนักงานออกกําลังกายมากขึ ้น ทําให้ มีสถิติการใช้ ห้อง
Fitness เพิ่มมากขึ ้น
- จัดให้ มีการช่วยเหลือบุตรในด้ านการศึกษาโดยมีการมอบทุน
ให้ กบั บุตรของพนักงาน
คู่แ ข่ งขัน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี
และเป็ นธรรม
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คู่ค้ า/พัน ธมิต ร/เจ้ าหนี ้ บริษัทฯ สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่คคู่ ้ า/พันธมิตร/เจ้ าหนี ้ของบริษัท ด้ วย
การยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาและ
ข้ อตกลงที่ทําไว้ กบั คูค่ ้ า/พันธมิตร/เจ้ าหนี ้ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯได้ มีการ
ชําระเงินให้ กบั คูค่ ้ า/พันธมิตร/เจ้ าหนี ้ ทุกรายอย่างถูกต้ อง ตรงต่อเวลา
และครบถ้ วนมาโดยตลอด นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังไม่ปกปิ ดข้ อมูลหรื อ
ข้ อเท็จจริงอันทําให้ เกิดความเสียหายแก่คคู่ ้ า/พันธมิตร/เจ้ าหนี ้ ของบริษัท
ในปี ที่ผา่ นบริษัทได้ เชิญคูค่ ้ า/พันธมิตร/เจ้ าหนี ้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
นอกจากนี ้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้ บริษัทและคูค่ ้ า/พันธมิตร/
เจ้ าหนี ้ต่างๆที่มาจะเข้ ามาทําธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมัน่ ใจ
บริษัทฯ ตระหนักในความเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบใน
สังคม ชุม ชน
และสิ่งแวดล้ อ ม การช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน โดย
มุง่ เน้ นการให้ ความรู้ Health Promotion และเน้ นให้ ความรู้เรื่ องการปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น แก่พนักงานบริษัท ทํากิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพ กับ
สังคมหมูบ่ ้ านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้ าร่วม
ซ้ อมแผนรองรับการเกิดอุบตั ิภยั หมู่ และซ้ อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภยั
ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชน
ใกล้ เคียง ซึง่ บริษัทฯได้ ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ครบรอบ 37 ปี ได้ บริจาคเงินจากส่วนหนึง่ ของ
รายได้ ที่มียอดค่ารักษาพยาบาลตังแต่
้ 1,000 บาท ขึ ้นไป ร่วมบริจาคเงิน
มูลค่า 37 บาท เพื่อสมทบทุนบํารุงสภากาชาดไทย และได้ จดั กิจกรรม
โครงการ "แค่ให้ ก็สขุ ใจ" (ร่วมบริ จาคโลหิต) ประจําปี 2561 เพื่อให้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้ กบั ศูนย์บริ การโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยมี จํานวนโลหิตที่
บริจาคทังสิ
้ ้น 49,050 มิลลิลติ ร
บริษัทฯ เป็ นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการ
ใช้ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน และร่วมรักษา
สิง่ แวดล้ อม และการอนุรักษ์ พลังงานโดยการให้ ความรู้และสร้ าง
ความตระหนักให้ เกิดขึ ้นกับพนักงานเพื่อให้
พนักงานทุกคนช่วยกัน
อนุรักษ์ พลังงาน และสิง่ แวดล้ อม มีการควบคุมการปล่อยนํ ้าเสียออกสู่
ชุมชนให้ อยูใ่ นระดับที่ตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
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 นโยบายจริยธรรมทางธุร กิจ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ ทงกรรมการ
ั้
ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงาน
ทุกระดับ ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ บริษัทฯมีการดําเนินงานอย่างถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ ซึง่ ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ที่บริษัทฯให้ ความสําคัญ
ดังนี ้
1. การปฏิบ ัต ติ ามกฎหมาย และยึด หลัก สิท ธิม นุษยชน
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ และข้ อบังคับของทางราชการที่
เกี่ยวข้ อง และจริยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทังระเบี
้
ยบข้ อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ
2. การใช้ ส ทิ ธิท างการเมือ ง
บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการดําเนินการใด ๆ ที่เป็ นไปตาม
ระบอบการปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ สทิ ธิ
ทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้ บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความ
กดดันทางการเมือง
3. การมีส่ วนได้ ส่ วนเสียและความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ และไม่เกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ .
4. การเก็บ รั ก ษาความลับ การเก็บ รั ก ษาข้ อ มูล และการใช้ ข้ อ มูล ภายใน
บริษัทฯจะรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับมิให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
บริษัทฯไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อ
ผู้อื่น เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
5. การรั บ การให้ ข องขวัญ ทรั พ ย์ ส นิ หรื อ ประโยชน์ อ่ ืน ใด
บริษัทฯกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญหรื อของกํานัล หรื อประโยชน์อื่นใด
การเลี ้ยง หรื อการรับเลี ้ยง กระทําได้ ในวิสยั ที่สมควรแต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ
6. ทรั พ ย์ ส นิ ทรั พ ย์ ส นิ ทางปั ญญา และการใช้ ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
โทรคมนาคม
บริษัทฯมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯให้ เกิดประโยชน์อย่าง
ู หายหรื อนําไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อบุคคลอื่น
เต็มที่ และดูแลมิให้ สญ
บริ ษัทฯจัดให้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานต้ องใช้ อย่างถูกต้ อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบายด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้ งานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น โดยต้ อง
เคารพลิขสิทธิ์ของเจ้ าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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7.การปฏิบ ัต ติ ่ อ ผู้ถ ือ หุ้น
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดําเนินงานโดยยึดมัน่ ในคุณธรรม และจริยธรรม สร้ างความเจริญเติบโต
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลที่จําเป็ น และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. การปฏิบ ัต ติ นของกรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งาน
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์และให้ ความเคารพต่อสิทธิหน้ าที่สว่ นบุคคล
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
บริษัทฯ จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ปลอดภัย และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนโดยเสมอ
ภาค
บริษัทฯ จัดให้ มีสภาพการจ้ างงานที่ยตุ ิธรรม ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้ าวหน้ าใน
บริษัทฯ อย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟั งข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
บริษัทฯ รักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิ ดเผยหรื อการถ่าย
โอนข้ อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสูส่ าธารณะจะทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความเห็นชอบ
จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นนั ้ เว้ นแต่ได้ กระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรื อตาม
กฎหมาย
9. การปฏิบ ัต ติ ่ อ ลูก ค้ า
บริ ษัทฯ คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ าและมุ่งเน้ นให้ ลกู ค้ าได้ รับบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย
10. การจัด ซือ้ จัด หา และการปฏิบ ัต ติ ่ อ คู่ค้ า
บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้
เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิ บัติตามพันธะสัญญา ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งรายงานที่
้ บ่ นพื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ถูกต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหาและหาทางออกตังอยู
11. การปฏิบ ัต ติ ่ อ คู่แ ข่ งทางการค้ า
บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้ า อย่างยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบ
การค้ า
12. การรั บ ผิด ชอบต่ อ ชุม ชนและสังคม
บริษัทฯถือเป็ นสมาชิกหนึง่ ในสังคม ให้ ความสําคัญในการมีสว่ นร่วม และสร้ างความสัมพันธ์
อันดีให้ เกิดขึ ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรม นําไปสูก่ าร
พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
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13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อ ม
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจ ด้ วยความปลอดภัยและคํานึงถึงผลกระทบด้ านอาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้ อม และกําหนดให้ มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ ความสําคัญและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้ อกําหนดทางด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
ของ ในแต่ละพื ้นที่ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
14. การควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายกํากับดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายในที่
ดี มีการบริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ โดย
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกําหนด โดยยึดหลักการ
ดําเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชี และผลการดําเนินงาน
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎระเบียบอย่างถูกต้ อง
15. การต่ อ ต้ านการคอร์ รั ป ชั่น
บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้
เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กําหนดแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ
คอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
 การแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ยน (Whistleblower Policy)
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ให้ ความสําคัญในการกํากับกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้ วย
ุ ธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมัน่ ในความ
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิในการแจ้ งเบาะแสและ
รับข้ อร้ องเรี ยนขึ ้น เพื่อเป็ นช่องทางให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถแจ้ ง
เบาะแสหรื อร้ องเรี ยนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจ การฝ่ าฝื น หรื อการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่สอ่ ไปทางทุจริต คอร์ รัปชัน่ โดยผ่านช่องทางพิเศษและกําหนดนโยบายการ
คุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ รู ายงานหรื อผู้ร้องเรี ยน รวมถึงข้ อมูลและเรื่ องที่แจ้ งจะถูกเก็บเป็ นความลับ
เพื่อป้องกันกรณีถกู ละเมิดสิทธิ และได้ รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
ผู้ม ีส ทิ ธิ์แ จ้ งเบาะแสการกระทําผิด หรื อ ร้ อ งเรี ยน
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรื อนโยบายต่างๆที่บริษัทกําหนด
ช่ อ งทางการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ยน
เพื่อเป็ นการกลัน่ กรองเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจึงได้
กําหนดประเภทของเรื่ องแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อรับข้ อร้ องเรี ยน ดังนี ้
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ประเภทของเรื่ อ งแจ้ งเบาะแส
การกระทําผิด หรื อ ร้ อ งเรี ยน
เรื่ องการกระทําผิดกฎหมาย
ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ
พนักงาน

ผู้รั บ เรื่ อ งแจ้ งเบาะแสการ
กระทําผิด หรื อ รั บ ข้ อ
ร้ อ งเรี ยน
ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจ
ในทุกระดับ / หรื อ ผู้จดั การฝ่ าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่ องการกระทําผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท/หรื อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
หรื อเลขานุการบริษัท

เรื่ องการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์

ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรื อ
รองผู้อํานวยการสายงานแพทย์
และการแพทย์

เรื่ องการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อความ
ผิดปกติของรายงานทางการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
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ช่ อ งทางการแจ้ งเบาะแสการ
กระทําผิด หรื อ ร้ อ งเรี ยน
(1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์:hr@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน
กรรมการบริษัท /หรื อประธาน
กรรมการตรวจสอบ/หรื อเลขานุการ
บริษัท
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์
sb@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์: md@nonthavej.co.th
(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /หรื อ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์ : ia@nonthavej.co.th
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เรื่ องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อ
ภาพพจน์ของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท หรื อ/
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรื อ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล

(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการ
บริ ษัท/หรื อ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888
(3) ทางอีเมล์:cg@nonthavej.co.th
เว็บไซด์ : www.nonthavej.co.th

วิธ ีก ารร้ อ งเรี ยน
แจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อร้ องเรี ยนต่อผู้รับข้ อร้ องเรี ยนคนใดคนหนึง่ ได้ โดยตรงผ่านช่องทางที่
กําหนดดังนี ้
1. ร้ องเรี ยนได้ โดยตรงด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร ของผู้รับเรื่ องแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อข้ อร้ องเรี ยน
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับเรื่ องแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดหรื อข้ อร้ องเรี ยน
4. ทําเป็ นจดหมายถึงผู้รับเรื่ องแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนตามประเภทเรื่ อง
ส่งที่ : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
5. ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริงหรื อหลักฐาน
ที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื น
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้การร้ องเรี ยนจะถือเป็ นความลับที่สดุ และผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้
มากกว่าหนึง่ ช่องทาง และไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรี ยน แต่หากเปิ ดเผยตนเอง
จะทําให้ บริษัทสามารถแจ้ งผลการดําเนินการหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยน
ให้ ทราบได้
ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้ อ เท็จ จริงและการรายงาน
1. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้ อเท็จจริงหรื ออาจมอบหมายให้ บคุ คล
หรื อหน่วยงานที่ไว้ วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อเท็จจริง
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนนหรื อผู้ได้ รับมอบหมายสามารถเชิญให้ พนักงานคนหนึง่ คนใดมาให้ ข้อมูล หรื อ
ขอให้ จดั ส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริง
3. หากเรื่ องที่ถกู แจ้ งถูกพิจารณาแล้ วมีความเป็ นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรื อเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ คําแนะนําใน
วิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้ าเรื่ องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้ องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้บริ หารของบริ ษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้ องส่งตรงให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
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หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นความจริงบริ ษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
 รวบรวมข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริงที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื น การละเว้ น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
้
หลักจรรยาบรรณนัน้
โดยผู้ที่ดแู ลข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมดแก่
ผู้ดําเนินการรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบการกระทําผิดหรื อข้ อร้ องเรี ยน
 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้ อมูลเพื่อทําการพิจารณาหาต้ นเหตุวา่ มีการกระทําใด
ที่ฝ่าฝื น ละเว้ นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณนันหรื
้ อไม่ และรายงานการ
้ ต่อไป
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผ้ ทู ี่มีอํานาจสัง่ การในเรื่ องนันๆ
 รายงานข้ อเท็จจริงแจ้ งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงาน
ข้ อเท็จจริงแจ้ งประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้ อเท็จจริง และ
กําหนดการมาตรการดําเนินการเพื่อระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลัก
จรรยาบรรณของบริษัท ฯ
 แจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ หากผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตน
4. ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่บริษัทกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณ
ของบริ ษัทจะเสนอเรื่ องพร้ อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฎิบตั ิที่ถกู ต้ องต่อผู้มีอํานาจดําเนินการใน
บริ ษัทพิจารณาดําเนินการ และในกรณีที่เป็ นเรื่ องสําคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรื อฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ขัดแย้ งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรื อเกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูง ให้
เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และนําเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
5. ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้ กบั ผู้เสียหาย
6. ในกรณีที่ข้อกล่าวหานันไม่
้ เป็ นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มีความจําเป็ นต้ อง
สืบสวน ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้ องแจ้ งไปยังเบาะแสให้ ทราบว่าเหตุใด จึงไม่มีการสืบสวน
7. ถ้ าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่ องปลีกย่อยไม่สําคัญ และปราศจากความเป็ นจริงหรื อไม่มีความขัดแย้ ง
้
นผู้รับรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อไป
ทางผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้ าของพนักงานที่แจ้ งเรื่ องปลีกย่อยนันจะเป็
การคุ้ม ครองปกป้ อ งผู้ท่ แี จ้ งเบาะแสการกระทําผิด หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ยน
1. ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทําให้ เกิดความเสียหาย
กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริงหรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่า
มีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยนสามารถดําเนินการได้ อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ ้น
2. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ผู้รับผิดชอบในทุกขันตอน
้
จะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับรู้ชนความลั
ั้
บสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทํา
ความผิดวินยั
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3. กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริษัทอาจกําหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเสียหายหรื อความไม่
ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบตั ิตอ่ บุคคลอื่นด้ วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรื อ
้ ร้องเรี ยน ได้ แจ้ งข้ อมูล
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้
อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บคุ คลอื่นนันได้
ร้ องเรี ยนหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับกรทุจริตหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับหรื อจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บคุ คลอื่นนัน้ ฟ้องร้ องดําเนินคดี เป็ นพยาน ให้ ถ้อยคํา หรื อให้ ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐถือเป็ นการกระทําความผิดวินยั ที่ต้องได้ รับโทษ ทังนี
้ ้อาจได้ รับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ หากการกระทําความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มี
ความเหมาะสม และเป็ นธรรม
บทลงโทษ
ผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ รวมทังมี
้ พฤติกรรมที่กลัน่ แกล้ งข่มขู่
ลงโทษทางวินยั หรื อเลือกปฏิบตั ิ ด้ วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้ องเรี ยนต่อผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนกับระเบียบนี ้ ถือว่าผู้นนั ้ กระทําผิดวินยั และต้ องรับผิดชอบชดใช้ ความ
เสียหายแก่บริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรื อ
ตามกฎหมายต่อไปด้ วย
4. การเปิ ดเผยข้ อ มูล และความโปร่ งใส
4.1 ช่ อ งทางในการเปิ ดเผยข้ อ มูล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว่ ไป และ
สารสนเทศที่สําคัญให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง จึงได้ จดั ให้ มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์( Investor Relations) เป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ การเผยแพร่ข้อมูลของบริ ษัทผ่านทางต่างๆ ดังนี ้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ อย่าง
รวดเร็วบริษัทได้ นําเสนอข้ อมูลที่สําคัญของบริ ษัทซึง่ มีการปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ บนเว็บไซต์ ของบริษัท
ฯที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ อย่าง
รวดเร็ว บริษัทได้ นําเสนอข้ อมูลที่สําคัญของบริ ษัทบนเว็บไซต์ โดยมอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ซึง่ ทําหน้ าที่
เลขานุการบริษัทเป็ นผู้ประสานงาน ซึง่ สามารถติดต่อได้ ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรื อที่ e-mail:
suree.s@nonthavej.co.th หรื อ ir@nonthavej.co.th
2. การให้ ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
3. การจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
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4. เผยแพร่หนังสือข้ อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาล
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ
5. มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้ าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน
และบุคคลอื่นที่ต้องการข้ อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ฐานะของบริ ษัทฯและธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ
6. เผยแพร่ข้อมูลสําคัญของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางตลท. แบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี รายงานประจําปี รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
7. มีนโยบายและมาตรการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณหรื อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง
รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสโดยเก็บข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแสเป็ นความลับเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
4.2 การจัด ทํารายงานทางการเงิน
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
และรักษาทรัพย์สนิ ของบริ ษัทไม่ให้ สญ
ู หายหรื อนําไปใช้ โดยบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้ าที่ ป้องกันการทุจริ ตและการ
ดําเนินการที่ผิดปกติ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และปฏิบตั ิถกู ต้ องตาม
กฎหมายและประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อง อี ก ทั ง้ เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษัทจึงมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึง่ ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอและสอดคล้ องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
การสอบทานความถูกต้ องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้ อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ นอกจากคณะกรรมการยังได้ ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อสอบถามและขอความเห็น
จากผู้สอบบัญชีในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่ องสําคัญตามข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี โดยในปี 2561
บริ ษัทฯให้ ผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงานดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอสท์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึง่ มี
ความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้ งแห่งผลประโยชน์ที่จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระและความเป็ น
กลาง และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กําหนด เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทาง
การเงินของบริ ษัทสะท้ อนให้ เห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการของบริ ษัทที่ถกู ต้ องและเชื่อถือได้ ในทุก
แง่มมุ ตามความเป็ นจริงทุกประการ
บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้ เปิ ดเผยงบการเงินประจําปี
และรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกําหนด
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5. ความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
ในหลายๆด้ าน ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ กับบริ ษัทและความมั่นคงสูงสุดให้ กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการ
ประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดําเนินกิจการของฝ่ ายบริ หาร โดยรายละเอียดของอํานาจ
หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้ จากข้ อ 8.1 โครงสร้ างการจัดการคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ บริษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประกอบไปด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ(ข้ อกําหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏอยู่ในภาคผนวก) ปั จจุบันคณะกรรมการของบริ ษัทมีจํานวน 8 ท่าน
ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 5 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริ หารและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริ ษัททังหมด
้
เพื่อทําหน้ าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการ
้
ดย่อย
บริ หารงานของฝ่ ายบริหารเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยได้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจน
ภาวะผู้น ําและวิส ัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดแผนการประชุมประจําปี และกําหนดวาระการประชุม
หลักในแผนการประชุม ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาการทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็ นหัวข้ อหลักที่กําหนดไว้ ในแผนการประชุมประจําปี ของบริษัท
้ าเป้าหมายของบริษัท การติดตามผลงานมอบหมายให้ ประธานและ
พร้ อมทังร่้ วมกําหนดตัวชี ้วัดและการตังค่
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ทําหน้ าที่ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนกําหนดวิธีการในการ
ดําเนินการสําหรับตัวชี ้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารอย่างใกล้ ชิด เพื่อ
สอบทานให้ การดําเนินงานของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดําเนินงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจําอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้ กรณีที่มีเรื่ องสําคัญและเร่งด่วนประธานและรอง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร สามารถหารื อและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ ถงึ กําหนดการ
ประชุมที่จะมีขึ ้นในครัง้ ต่อไป
คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้ าที่สอดส่อง ดูแล
อย่างใกล้ ชิด โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทําหน้ าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้ บริ ษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอผลการ
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ตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจํา กรณีที่เป็ นเรื่ องสําคัญและเร่งด่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
จะนัดหารื อนอกแผนการประชุมประจําปี เพื่อรายงานผลทันที
การบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง
เพื่อทําหน้ าที่ดแู ลให้ ทกุ หน่วยงาน
ดําเนินการบริหารคุณภาพและจัดการความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทุกด้ านทัว่ ทังองค์
้ กร
โดยกําหนดให้ นําเสนอ
รายงานคุณภาพตามตัวชี ้วัดและความเสี่ยงทุกไตรมาส
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําทุกปี
ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชดั เจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดย
ขัน้ ตอนการเข้ า ทํ า รายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท ฯกับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง จะต้ อ งผ่ า นกระบวนการ
กลัน่ กรองจากฝ่ ายบริ หารและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
ในวาระใดๆ กรรมการท่านนันจะไม่
้
มีสิทธิ ออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทําหน้ าที่ใน
การสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สํา หรั บ การดูแลเรื่ อ งการใช้ ข้ อ มูล ภายในนัน้ บริ ษั ท ได้ มีน โยบายกํ า หนดห้ า มมิใ ห้ ก รรมการ
ผู้บริ หารหรื อพนักงานในหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มี
หน้ าที่เกี่ยวข้ องและไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
และกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31ธ.ค.2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางปั ทมา พรมมาส
นายลพชัย แก่นรัตนะ
นางพร้ อมพรรณ ศิริพฒ
ั น์
นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ ว
ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
นพ.จรูญ ไชยโรจน์
นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

6,040,000
1,500,000
90,000
1,332,000
275,000
NA
700,000
230,000
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เพิ่มขึ ้น(ลดลง) ระหว่างปี

-

หมายเหตุ
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จริยธรรมทางธุร กิจ
บริ ษัทฯ กํ าหนดให้ มีจริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ ทัง้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ บริษัทฯมีการดําเนินงานอย่างถูกต้ องตามหลักจริ ยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ที่บริ ษัทฯให้ ความสําคัญ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ได้ เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารให้ กบั
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรื อบุคคลภายนอก ได้ รับทราบ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ทบทวน จัดอบรมและทดสอบจริ ยธรรมทางธุรกิจและแนวปฎิบตั ิของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ทังนี
้ ้เพื่อให้ พนักงานและผู้บริ หารเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจได้ ในการอบรมได้ จัดทําคําอธิ บายสําหรับปั ญหาที่มกั ถามบ่อยให้ พนักงานและผู้บริ หารทราบ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจ ได้ อย่างถูกต้ อง รวมทังการแจ้
้
งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเมื่อพบผู้กระทํา
ผิด ในการอบรมได้ ให้ พนักงานและผู้บริ หารทุกคนลงนามรับทราบ และเก็บไว้ ในประวัติพนักงาน เพื่อให้
จริ ยธรรมทางธุรกิจคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ บรรจุจริ ยธรรมทางธุรกิจอยู่ในแผนฝึ กอบรม
ประจําปี ของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ
การถ่ วงดุล ของกรรมการที่ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน
8
คน ประกอบด้ วย
3
คน
คณะกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
5
คน
บริษัทฯมีการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้ การดําเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
การรวมหรื อ การแยกตําแหน่ ง
้
ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทังหมด
ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทัง้ 2 ท่านเป็ นตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุม่ เดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้ างของกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระเกินกว่า
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทังหมด
้
ทําให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ทํ า หน้ า ที่ ใ นการคัด เลื อ กบุค คลที่ จ ะดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมและทําหน้ าที่ในการเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การประชุม คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท กําหนดแผนประชุมประจําปี ไว้ อย่างน้ อยปี ละ 6 ครัง้ มีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจําเป็ น มีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้ า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระ
การประชุม และส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า 5-7 วัน เพื่อให้ กรรมการได้ ศกึ ษาข้ อมูลก่อนการประชุม
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บริษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ในปี 2561 คณะกรรมการได้จดั ประชุมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ มีอตั ราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
คิดเป็ นร้อยละ 96.88
อัต ราการ
จํานวนครั ง้ การ
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วมประชุม
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
ประชุม
ของ
คณะกรรมการ
1. นางปั ทมา พรมมาส
ประธานกรรมการ
8/8
100%
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ
กรรมการ
8/8
100%
3. นางพร้ อมพรรณ ศิริพฒ
ั น์
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
8/8
100%
และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ ว
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และ
7/8
87.50%
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
5. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
กรรมการ และประธานกรรมการ
8/8
100%
บรรษัทภิบาล
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
8/8
100%
ตรวจสอบ
7. นพ.จรูญ ไชยโรจน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8/8
100%
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7/8
87.50%
คณะอนุก รรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการย่อย ขึน้ 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี ร้ ายละเอียดของ
คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตหน้ าที่ตามที่ปรากฏในข้ อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน
้ บบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังระดั
ได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ในการดําเนินการของผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีการ
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่ อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มี การควบคุมภายใน
ทางด้ านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ในการสอดส่องการดําเนินงานของบริ ษัท
และแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนิ นการตามแนวทางที่กําหนดอย่างมี ประสิทธิ ภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท(Compliance Control) เพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็ นอิสระจึงกําหนดให้ รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริห ารความเสี่ยง
บริษัทฯให้ ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็ นอย่างมาก
ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการ
้
บริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดําเนินกิจการ ตลอดจนมี
การติดตามกํากับดูแลและรายงานผลให้ ประธาน รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบต่อไป
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับ ฝ่ ายบริ ห ารในเรื่ อ ง
นโยบายการบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวทางการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท และให้
นําเสนอรายงานเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการบริ หารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ
บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทังองค์
้ กร ดังนี ้
 จัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยผู้บริ หารของแต่ละฝ่ าย ร่วมกันกําหนด
นโยบายและติดตามการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด ติดตามและประเมินผล
การบริ หารความเสี่ยงเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้
จัดให้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเสี่ยง
 จัดให้ งานบริ หารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย และจัดทําบัญชีความเสี่ยง
ในงานให้ เชื่อมโยงบัญชีความเสี่ยงองค์กร
 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ มีการบริ หารความเสี่ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ ทกุ คนตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริ หารความเสี่ยง
การควบคุม การทุจ ริต
คณะกรรมการบริ ษัทเล็งเห็นว่า การทุจริ ตเป็ นความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กร จึงได้ กําหนดมาตรการในการ
ควบคุมการทุจริต ดังนี ้
 มาตรการป้องกัน มีการจัดผังองค์กรให้ เหมาะสมกับการควบคุมและการบริ หารธุรกิจ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทําหน้ าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทําหน้ าที่กํากับให้ ทุกหน่วยงานมีการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม กําหนดให้ มีจริ ยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
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ส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทังกํ
้ าหนดให้ มีระบบการแจ้ งเบาะแสเมื่อพบปั ญหา
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการแก้ ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 การดําเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระจาก
ผู้บริ หารระดับสูง ทําหน้ าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการดําเนินการ
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
 การให้ ความเป็ นธรรม ได้ กําหนดวิธีการแจ้ งเบาะแสและการดําเนินการ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
แก่ผ้ ถู กู กล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแส
การประเมิน ผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองทังรายบุ
้
คคลและรายคณะเป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้ ทราบผลงานและปั ญหาในช่วงปี ที่ผา่ นมา เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ ใช้ แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ แบบประเมินตนเองนี ้แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทังนี
้ ้เกณฑ์การ
ประเมินผลคิดเป็ นร้ อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้ อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้ อยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึง่
อยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้ อยละ 85 = ดีมาก มากกว่าร้ อยละ 75 = ดี มากกว่าร้ อยละ 55= พอใช้ และตํ่ากว่า
ร้ อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึง่ สรุปผลได้ ดังนี ้
การประเมิน คณะกรรมการบริษัท ทัง้ คณะ
แบบประเมินคณะกรรมการบริ ษัทในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็ น 6 หัวข้ อได้ แก่
(1) บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยการจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน หน้ าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดําเนินงาน
(2) โครงสร้ าง องค์ประกอบ และความเป็ นอิสระของกรรมการ
(3) การกําหนดวาระการประชุม และการมีสว่ นร่วมของกรรมการ
(4) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
(5) การประเมินผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(6) การประเมินผลและค่าตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตําแหน่งของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งผลการประเมิน
สรุปได้ วา่ คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจของ
บริ ษัท มีส่วนสําคัญในการกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี โครงสร้ างและ
องค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยร้ อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า ควรกําหนดแผนงานเพื่อปรับปรุ งการ
รายงานเหตุการณ์สําคัญ ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่อาจจะทําให้ การดําเนินงานของบริ ษัทไม่เป็ นตามเป้าหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างทันท่วงที รวมทังปรั
้ บปรุงแผนการพัฒนากรรมการ และการพัฒนาและสืบทอด
งานผู้บริ หารให้ มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ ้น
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การประเมิน กรรมการรายบุค คล
แบบประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่
(1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกํากับดูแลกิจการ
(2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล
(3) ความเป็ นอิสระ
(4) การเตรี ยมความพร้ อมในฐานะกรรมการ
(5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ผลการประเมินรายบุคคลพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สงู กว่าร้ อยละ 95 จึงสรุปผล การประเมินได้ ว่า
กรรมการมีคณ
ุ สมบัติและได้ ปฏิบตั ิภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ
การประเมิน คณะกรรมการชุด ย่ อ ย
ในปี 2561 คณะกรรมการริ เริ่ มให้ มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็ นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จดั ทําขึ ้นสอดคล้ องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึง่ ครอบคลุม 4 หัวข้ อ ได้ แก่
(1) โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
(2) บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
(4) การทําหน้ าที่กรรมการ
ซึง่ ผลการประเมินสรุ ปได้ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ครบถ้ วนตามกฎบัตรที่บริ ษัท
กําหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ร้ อยละ 100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ร้ อยละ 96
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ร้ อยละ 96
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง ได้ จัด ทํ า เป็ น ประจํ า ทุก ปี
้
โดยใช้ แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบใช้ วิธีการประเมินตนเองทังคณะ
ของ ก.ล.ต. ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ1) การทําหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
2) การปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะด้ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากผลการประเมินในปี 2561 ไม่มีคําถามในแบบประเมินในข้ อใดที่มีคําตอบว่า “ไม่ใช่” หรื อ
“ไม่ได้ ทํา” และได้ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 นี ้ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ ผลการประเมินสรุปได้
ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้ องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบตั ิที่ดีของสากล และครบถ้ วนสอดคล้ องกับภารกิจที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
51

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

การประเมิน ผลงานกรรมการและผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห ารทัง้ หมดเป็ น ผู้ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี ของกรรมการและผู้บริ หาร ซึง่ เป็ นการประเมินโดยเปรี ยบเทียบกับความสําเร็จของเป้าหมาย
ในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้ วย
 ตัวชี ้วัดคุณภาพได้ แก่ ความเป็ นผู้นํา ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 ความสําเร็จขององค์กรพิจารณาจากดัชนีวดั ความสําเร็จขององค์กร
 ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ ดีขึ ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารระดับกรรมการและผู้บริ หาร โดยพิจารณาจากความสําเร็ จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบตั ิงานประจําปี
ของผู้บริหารแต่ละคน
การปฐมนิเ ทศกรรมการ (Director Orientation)
สําหรับกรรมการที่เข้ ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้
กรรมการใหม่ได้ รับทราบนโยบายธุรกิจของบริ ษัท รวมทังข้
้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เช่น โครงสร้ างทุน ผู้ถือหุ้น โครงสร้ าง
การจัดการองค์ กร ผลการดํ า เนิ นงาน ข้ อ มูลระบบต่า งๆ ที่ ใช้ งานภายใน รวมทัง้ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่า งๆ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และนโยบายต่างๆ
ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์สําหรับการเป็ นกรรมการ ให้ กบั กรรมการ ทังนี
้ ้ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการใหม่
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หารระดับสูงให้ ความสําคัญต่อการเข้ าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยกรรมการส่วน
ใหญ่มีประวัติได้ เข้ ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว โดยให้ การสนับสนุน
และดําเนินการให้ กรรมการพิจารณาเข้ ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และสถาบัน
อื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

แผนพัฒนาและสืบ ทอดงานตําแหน่ งกรรมการและผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริษัท ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะให้ เหมาะสมกับหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มการพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้ กรรมการเข้ ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification
Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท โดยการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารเป็ นไปตามที่กําหนดไว้
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ในระเบียบบริ ษัท ส่วนกรรมการบริ ษัทต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และเสนออนุมตั ิผ่านที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารนัน้ คณะกรรมการได้ มีการวางแผนเพื่อเป็ นการ
้
ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
เตรี ยมความพร้ อมทันทีที่กรรมการหรื อผู้บริหารระดับสูงตําแหน่งนันๆเกษี
เพื่อให้ การบริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ น ผู้รับ ผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิ น ที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินได้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการควบคุมภายในเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการบันทึกข้ อมูลทางการบัญชีมีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดําเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถ
สร้ างความเชื่อมัน่ และความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริษัท
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9.2 โครงสร้ างคณะกรรมการชุด ย่ อ ย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
2. นพ.จรูญ ไชยโรจน์
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

6

การเข้ าร่ วม
การเข้ า
ประชุม
คณะกรรมการ
6

6

6

6

6

จํานวนครั ง้
การประชุม
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช
ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ได้ เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้ าที่ดแู ลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้
จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี ้ ยัง
ช่วยให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้ นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดํารงตําแหน่งแทนจะอยูใ่ น
ตําแหน่งได้ ตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดังนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังการพิ
้
จารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย
เลิกจ้ าง และให้ ความดีความชอบหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
7. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทังคณะและ
้
ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล
คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล
ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีกรรมการ จํานวน 2 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
2. นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ ว

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
(กรรมการอิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (กรรมการ)
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1
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การเข้ า
ประชุม
คณะกรรมการ
1

1

1
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การประชุม
คณะกรรมการ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล
1. กําหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้ อมทังให้
้ คําแนะนํา
แก่คณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ าน
บรรษัทภิบาลของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและ
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ มีพิจารณา
ปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทังการมี
้
ผลประโยชน์ขดั แย้ งที่อาจ
เกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิหน้ าที่
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็ นประจําทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมทังคณะและประเมิ
้
นตนเองเป็ นรายบุคคล
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการ 2 คน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นางพร้ อมพรรณ ศิริพฒ
ั น์

2. นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ ว

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

1

การเข้ าร่ วม
การเข้ า
ประชุม
คณะกรรมการ
1

1

1

จํานวนครั ง้
การประชุม
คณะกรรมการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน
1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลัน่ กรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น ใน
กรณีที่มีตําแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. เสนอแผนสืบทอดตําแหน่งของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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5. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
6. พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี ้ยประชุม
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
7. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที่เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล และนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมทังคณะและประเมิ
้
นตนเองเป็ นรายบุคคล
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูงสุด
(1) การสรรหากรรมการ
ในการแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้ าที่รับผิดชอบใน
การพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามข้ อบังคับของบริ ษัท และเป็ นผู้เสนอชื่อผู้ที่
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อให้ ได้ กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
้
าเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนันจะนํ
เลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ตอ่ ไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ
และแผนในอนาคตจึ ง ได้ กํ า หนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการ โดยต้ องเป็ น ผู้มี ค วามรู้ ในเรื่ อ งธุ ร กิ จ และมี
ประสบการณ์ในเรื่ องดังกล่าวอย่างน้ อย 5 ปี และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี ้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทําเนียบกรรมการ
ของบริ ษัท
(2) การสรรหาผู้บ ริห ารระดับ สูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ น ในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มี
คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว น เหมาะสม มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนินงานของบริษัทและเข้ าใจในธุรกิจได้ และนําเสนอต่อต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
9.4 การกํากับ ดูแ ลการดําเนิน งานของบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ วม
- ไม่ ม ี9.5 การดูแ ลเรื่ อ งการใช้ ข้ อ มูล ภายใน
บริ ษัทฯ มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึง่ ต้ องลงนามรับทราบ
ตังแต่
้ แรกเข้ าทํางาน โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี ้
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้ องของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
57

รายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูล เพิ่ม เติม 56-1 ปี 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)

ครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้ แจ้ งให้
เลขานุการบริ ษั ท รั บ ทราบ เพื่ อ จัดทํ า บัน ทึกการเปลี่ ย นแปลงและสรุ ป จํ า นวนหลักทรั พ ย์ ข องกรรมการและ
ผู้บริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อนําเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมครัง้ ถ้ ดไป นอกจากนัน้ ยัง
ได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าวด้ วย
บริ ษัทฯ มีข้อกําหนดห้ ามนําข้ อมูลงบการเงิน หรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ทราบ เปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอกหรื อผู้ที่มิได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และห้ ามทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
2 สัปดาห์ ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทจะเผยแพร่ต่อสาธรณ
ชน และต้ องไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสู่
สาธารณะทังหมดแล้
้
ว
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ ผ้ สู อบบัญชี บริษัท สํานักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์
จํากัด โดยแยกเป็ น
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)
รวม
(2) ค่ าบริก ารอื่น (non-audit fee)
- ไม่ ม ี -
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ปี 2561
450,000
490,000
940,000

ปี 2560
435,000
460,000
895,000

ปี 2559
415,000
420,000
835,000
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10. ความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้ อ และถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ หลักของ
องค์กร ทังนี
้ ้ได้ ระบุไว้ ในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct ) และ
แนวทางปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ อย่างเคร่ งครั ด
เพื่อนําไปสูค่ วามยัง่ ยืนของบริษัทฯ
10.2 การดําเนิน งานและการจัด ทํารายงาน :
(1) กระบวนการจัด ทํารายงาน
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พงึ มีตอ่ สังคมและชุมชมจนถือ
เสมือนเป็ นภารกิจหลักที่จะสร้ างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนส่วนรวม
แนวทางปฏิบตั ิ
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีสว่ นร่วม รวมทังจั
้ ดให้ มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ
3. ป้องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับที่อยูใ่ นเกณฑ์คา่ มาตรฐานที่
ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
และชุมชน อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(2) การดําเนิน งานให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่บ ริษัท ได้ เ ปิ ดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับ ความ
รั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม 8 ข้ อ ดังนี ้
(1) การประกอบกิจ การด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดวิธีปฎิบตั ิเกี่ยวกับการในการจัดซื ้อ จัดจ้ าง สินค้ าประเภท
ต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ไว้ อย่างชัดเจน และมีการกําหนดมาตรฐานของหนังสือ
สัญญาให้ เกิดความเป็ นธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้ อง โดยมี
หน่วยงานที่ทําหน้ าที่ดแู ล ควบคุมและจัดเก็บสัญญาเป็ นการเฉพาะ นอกจากนี ้ยังมีนโยบายการ
ประเมินผลและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึง
พอใจสําหรับผลิตภันฑ์ทวั่ ไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
ผู้รับบริการ ในปี ที่ผา่ นบริษัทได้ เชิญคูค่ ้ า พันธมิตรและเจ้ าหนี ้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ
(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมทังได้
้ เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและ
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นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้ คคู่ ้ าพันธมิตร และเจ้ าหนี ้ต่างๆที่เข้ า
มาทําธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเข้ าใจและมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเป็ นธรรม
(2) การต่ อ ต้ านการคอร์ รั ป ชั่น
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการดําเนินการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงแนวทาง
ปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 และนําสูก่ ารปฏิบตั ิโดยการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ และทดสอบ
ความรู้ความเข้ าใจ สําหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้ าใหม่ ถือเป็ นหนึง่ ในหัวข้ อหลักในการปฐมนิเทศ
นอกจากนี ้เพื่อให้ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ คงอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กําหนดให้ อยูใ่ นแผนการ
ฝึ กอบรมประจําปี ของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทําเป็ นสื่อการสอนไว้ ในองค์ความรู้รวมของ
บริษัท เพื่อให้ พนักงานสามารถเข้ าไปศึกษาและเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ของบริษัท
ในปี 2557 ที่ บ ริ ษัท ได้ สดงเจตนารมณ์ เข้ า ร่ ว มกับโครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตโดยได้ ร่วมให้ สตั ยาบรรณเพื่อรับทราบข้ อตกลงตามคําประกาศ
เจตนารมณ์ ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ทําให้ ได้ รับผลการ
ประเมินอยูร่ ะดับที่ 1
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ พฒ
ั นาและนํานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิตามแนวทาง
ที่บริษัทกําหนด และดําเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจว่าการดําเนินงานของบริ ษัทที่มีความเสี่ยง
ต่อการคอร์ รัปชั่น มีการสื่อสารและฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ ความรู้ เกี่ ยวนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น รวมทังการดู
้
แลให้ มีการดําเนินการตามนโยบายและมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ยเป็ น ประจํ า ทุก ปี ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุ งเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง จาก
การเข้ า ร่ ว มกับ โครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ า นการทุจริ ต ทางสถาบัน
ไทยพัฒ น์ ร่ ว มกับ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ( ก.ล.ต.)เป็ น
ผู้ดํา เนิ นการโครงการประเมิน การดํ า เนิ น การเพื่ อ ความยั่ง ยืน เรื่ อ ง Anti-Corruption Progress
Indicators ของบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2558 ส่งผลให้ ในปี 2558 บริ ษัทได้ รับผลประเมิน อยู่
ระดับที่ 3 ( Established )
ในปี 2559 บริษัทได้ ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
วัน ที่ 2 ธั น วาคม 2559 เพื่ อ ขอรั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ฯ จาก
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย ขณะนีส้ ถาบัน IOD อยู่
ระหว่างการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจ ริ ต พิ จ ารณาว่า บริ ษั ท ยัง ไม่ผ่า นการรั บ รอง อย่า งไรก็ ดี ใ นปี 2561 ทางบริ ษั ท จะประกาศ
เจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ต่อไป
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(3) การเคารพสิท ธิม นุษยชน
บริ ษั ท ฯ ได้ นํ า ปฏิ ญ ญาสากลกํ า หนดแนวทางปฏิ บัติ ไ ว้ ใ นจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้ อบังคับของทาง
้
ยบข้ อบังคับของบริ ษัท เคารพต่อ
ราชการที่เกี่ยวข้ อง และจริ ยธรรมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทังระเบี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดําเนินธุรกิจ
(4) การปฏิบ ัต ติ ่ อ แรงงานอย่ างเป็ นธรรม
 บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์และให้ ความเคารพต่อสิทธิหน้ าที่สว่ นบุคคล
 บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
 บริษัทฯ จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ปลอดภัย และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุก
คนโดยเสมอภาค
 บริษัทฯ จัดให้ มีสภาพการจ้ างงานที่ยตุ ิธรรม ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตาม
ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้ าวหน้ าใน
บริษัทฯ อย่างเป็ นธรรม
 บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟั งข้ อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 บริษัทฯ รักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิ ดเผย
หรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานสูส่ าธารณะจะทําได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความ
เห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นนั ้ เว้ นแต่ได้ กระทําไปตามระเบียบของบริษัทฯหรื อตาม
กฎหมาย
้ การกําหนด
 มีการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับทิศทางองค์กร รวมทังมี
เส้ นทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) ในตําแหน่งงาน
ที่สําคัญ
สร้ างเสริ มบรรยากาศที่ดีในการทํางานเพื่อให้ เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานของ
พนักงาน
(5) ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ลูก ค้ า
บริ ษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ า ส่งมอบบริ การที่ดีมี
คุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กบั การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กร
ลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบ
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ (ISO 15189 :
2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสําหรับผู้ป่วย GMP/HACCP โดยนําระบบคุณภาพดังกล่าว
ข้ างต้ นมาพัฒนากระบวนการให้ บริ การ นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ มีกระบวนการรั บฟั งความคิดเห็นและข้ อ
้ ้
ร้ องเรี ยนจากผู้รับบริ การเกี่ยวกับคุณภาพและบริ การ พร้ อมตอบสนองและดําเนินการอย่างรวดเร็ ว ทังนี
ได้ นําข้ อเสนอแนะที่ได้ รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
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(6) การดูแ ลรั ก ษาสิ่งแวดล้ อ ม
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจ ด้ วยความปลอดภัยและคํานึงถึงผลกระทบด้ าน
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม และกําหนดให้ มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ ความสําคัญและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้ อกําหนดทางด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
ในแต่ละพื ้นที่ของบริษัท
การอนุรักษ์ การใช้ พลังงานโดยกําหนดเป็ นนโยบายด้ านการจัดการพลังงาน สื่อสาร
ให้ พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์ พลังงานที่โรงพยาบาลกําหนด นอกจากนี ้
ยังได้ เข้ าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ไปสูร่ ะบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001)
ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดําเนินการพัฒนาการจัด
การพลังงานจนประสบผลสําเร็จ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
การควบคุมดูแลด้ านความปลอดภัยและด้ านสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้ วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื ้อ
พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม สํานักงานอนามัยสิง่ แวดล้ อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข,
ข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่ องการเก็บ ขน และกําจัดสิง่ ปฏิกลู หรื อมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราช
กิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2535,
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เรื่ องกําหนดประเภทอาคารเป็ นแหล่งกําเนิด
มลพิษที่จะต้ องถูกควบคุมการปล่อยนํ ้าเสียลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะหรื อออกสูส่ งิ่ แวดล้ อม
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์คา่ นํ ้าระบบบําบัดนํ ้าเสีย โดยห้ องปฏิบตั ิการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์
ค่านํ ้าระบบบําบัดนํ ้าเสีย อยูใ่ นเกณฑ์คา่ มาตรฐานที่กําหนด
(7) การร่ วมพัฒนาชุม ชนหรื อ สังคม
บริษัทฯ ถือเป็ นสมาชิกหนึง่ ในสังคม ให้ ความสําคัญในการมีสว่ นร่วมและสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีให้ เกิดขึน้ ระหว่างบริ ษัทฯและสังคม บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง โปร่ งใส เป็ นธรรม
นําไปสูก่ ารพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยจัดให้ มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริ การ
สังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอและตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและชุมชน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม อัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ( ดูรายละเอียดข้ อ 10.4)
(8) การมีน วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่งได้ จ ากการดําเนิน งานที่ม ีความ
รั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม สิ่งแวดล้ อ ม และผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
- ไม่มี –
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10.3 การดําเนิน ธุร กิจ ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม(ถ้ ามี)
-ไม่มี10.4 กิจ กรรมเพื่อ ประโยชน์ ต่ อ สังคมและสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการส่ งเสริม สุข ภาพ
1. โครงการ Health Promotion
 โครงการคุณแม่คณ
ุ ภาพ เป็ นการบรรยายเพื่อให้ ความรู้แก่คณ
ุ แม่ตงครรภ์
ั้
และเตรี ยมความพร้ อมในการดูแลลูกน้ อยในครรภ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่
โรงพยาบาลจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็ นประจําทุกเดือน
 บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับไข้ เลือดออก เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ และ
ป้องกัน ตัวเอง และคนในครอบครัวให้ หา่ งไกลจากไข้ เลือดออก ทังใน
้
โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า และชุมชนใกล้ เคียง
 ให้ ความรู้เรื่ องวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ หวัด
ใหญ่
 ให้ ความรู้เรื่ องวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจและการลด
ความเสี่ยงในการเป็ นมะเร็งปากมดลูกในสตรี
 ให้ ความรู้เรื่ องการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และการช่วยฟื น้ คืนชีวิต กับบริษัท
คูส่ ญ
ั ญา และประชาชนทัว่ ไป
 ส่งเสริ มสุขภาพพลานามัยแก่ชมุ ชน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น
และให้ ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงโภชนาการ กับหมูบ่ ้ าน ชุมชน
ใกล้ เคียง และบริษัทคูส่ ญ
ั ญา อาทิเช่น ตรวจหาเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี ,
ตรวจมะเร็งเต้ านม,ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื ้องต้ น,ตรวจคัดกรองมวลกระดูก
เบื ้องต้ น และตรวจวัดสายตา เป็ นต้ น
 บรรยายให้ ความรู้เรื่ องการล้ างมือให้ ถกู วิธี กับประชาชนทัว่ ไป และ
สถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื ้อ
 บรรยายให้ ความรู้เรื่ องมะเร็งเต้ านม และการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง โดย
ั ญา และชุมชน
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญทังภายในโรงพยาบาล
้
บริษัทคูส่ ญ
 บรรยายให้ ความรู้เรื่ องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคอ้ วนและกระดูกพรุน
โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน และการดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อป้องกัน
และเฝ้าตรวจดูอาการด้ วยตนเอง โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญทังภายในโรงพยาบาล
้
บริษัทคูส่ ญ
ั ญา และชุมชน
 บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปฎิบตั ิ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมอันเป็ นสาเหตุให้ เกิดการปวดต้ นคอ ปวดไหล่ และหลัง (Office
Syndrome) ทังพนั
้ กงานและลูกค้ าทัว่ ไป
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 จัดกิจกรรม ให้ ความรู้เรื่ อง “กินอยูอ่ ย่างไรในวัยผู้สงู อายุ” โดยนักกําหนด
อาหาร พร้ อมกับสาธิตการออกกําลังกายให้ เหมาะสมกับวัยผู้สงู อายุ โดยนัก
กายภาพบําบัด เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจการรู้เท่าทันโรคต่างๆ ในวัน
ผู้สงู อายุ ณ ชุมชนเทศบาลพระอินทราชา
โครงการรั ก ษ์ ส่ งิ แวดล้ อ มและสังคม
 โครงการ "แค่ให้ ก็สขุ ใจ" (ร่วมบริ จาคโลหิต) ประจําปี 2561 เพื่อเป็ นส่วนหนึง่
ในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้ กบั ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
้ ้น
สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยมี จํานวนโลหิตที่บริจากทังสิ
49,050 มิลลิลิตร
 ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ครบรอบ 37 ปี ได้ บริจาคเงินจากส่วนหนึง่ ของรายได้ ที่
มียอดค่ารักษาพยาบาลตังแต่
้ 1,000 บาท ขึ ้นไป ร่วมบริจาคเงินมูลค่า 37
บาท เพื่อสมทบทุนบํารุงสภากาชาดไทย
 ร่วมรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของ
พนักงานและร่วมรักษาสิง่ แวดล้ อม
 ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ การใช้ พลังงาน ในโรงพยาบาล
โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อ ม
 ซ้ อมแผนรองรับการเกิดอุบตั ิภยั หมู่ ร่วมกับสถานประกอบการใกล้ เคียง ชุมชน
และภาครัฐ
 ซ้ อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภยั ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลนนทบุรี
 ซ้ อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภยั ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชน
ใกล้ เคียง
 บรรยายให้ ความรู้เรื่ องการป้องกันและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภยั
 บรรยายและสาธิตวิธีการใช้ อปุ กรณ์ดบั เพลิง ร่วมกับสถานประกอบการ และ
ชุมชนใกล้ เคียง
 จัดกิจกรรม Safety & Quality Month บรรยายให้ ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับ“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้ อมในการทํางาน การ
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม” เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจและตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
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11. การควบคุม ภายในและการบริห ารจัด การความเสี่ย ง
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ทังระดั
้ บ
บริหารและระดับปฏิบตั ิการ ได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ในการดําเนินการของผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงาน
ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรมี การควบคุมดูแลการใช้ ท รั พ ย์ สิน ของบริ ษั ท ให้ เกิ ด ประโยชน์ มีก ารแบ่ง แยกหน้ า ที่
ผู้ปฏิบตั ิงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม มี การควบคุม ภายในทางด้ า นการเงิ น มี ร ะบบรายงานทางการเงิ น เสนอผู้บ ริ ห ารตามสายงานที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ในการสอดส่องการดําเนินงานของบริ ษัท
และแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดอย่างมีประสิทธิ ภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท(Compliance Control) เพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็ นอิสระจึงกําหนดให้ รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯให้ ความสํา คัญ กับการบริ หารความเสี่ยงเป็ นอย่างมากได้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
คุณภาพและความเสี่ยงองค์กร ทําหน้ าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดําเนิน
กิจการ ตลอดจนมีการติดตามกํากับดูแลและรายงานผลให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ
บริษัทต่อไป
้
หารคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร เพื่อทําหน้ าที่ในการจัด
บริษัทฯได้ มีการจัดตังคณะกรรมการบริ
ให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ยงให้ มีคณ
ุ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
11.1 ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2562
เมื่ อ วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2562 ซึ่ง มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมด้ วยนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ที่ใช้ ในการบริ หารงานและควบคุมภายใน ในด้ านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปั จจุบนั ของ
กิจการ การดําเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้
11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท สํานักงาน
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ที่ได้ ให้ ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
11.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ แต่งตัง้ นางสาวสุปราณี นาคไทย ดํารงตําแหน่ง ผู้จดั การแผนก
ั ชี มหาวิทยาลัยศรี
ตรวจสอบภายใน มีประวัติการศึกษาของผู้จดั การแผนกตรวจสอบภายใน จบปริ ญญาตรี บญ
นคริ น ทรวิ โ รฒประสานมิ ต ร และมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการตรวจสอบภายในในธุ ร กิ จ โรงพยาบาล มาเป็ น
ระยะเวลา 7 ปี มีความเข้ าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ จึง เห็น ว่า ผู้จัด การแผนกตรวจสอบภายใน ของบริ ษั ท ฯ มี ค วาม
เหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้ าที่ดงั กล่าว ทัง้ นีก้ ารพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบภายในของบริษทจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
- ไม่ ม ี -
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13. ข้ อ มูล ทางการเงิน ที่ส าํ คัญ
งบแสดงฐานะการเงิน
2561

(หน่ วย : พัน บาท)
2560
2559

990,304

708,628

516,378

2,303,890

2,133,034

1,947,400

หนี ้สินหมุนเวียน

228,039

229,296

212,279

หนี ้สินรวม

266,605

286,448

263,433

ทุนที่ออก และเรี ยกชําระแล้ ว

160,000

160,000

160,000

2,037,284

1,846,586

1,683,968

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ
2561

(หน่ วย : พัน บาท)
2560
2559

รายได้ จากการรักษาพยาบาล

2,197,534

2,053,887

1,979,391

รายได้ รวม

2,215,494

2,068,513

1,991,790

ต้ นทุนในการรักษาพยาบาล

1,438,617

1,374,930

1,333,572

7,328

6,367

3,843

293,667

252,970

262,810

4,801

4,477

4,363

1,744,414

1,638,745

1,604,588

กําไรก่อนภาษี เงินได้

471,080

429,768

387,202

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

84,233

75,669

69,816

386,847

354,099

317,386

2.42

2.21

1.98

12.73

11.54

10.52

8.01

9.53

7.80

10.33

9.66

9.16

รายได้ คา่ รักษาพยาบาล (%)

6.99

3.76

4.08

รายได้ รวม (%)

7.11

3.85

4.18

กําไรสุทธิ (%)

9.25

11.57

6.41

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายรวม

กําไรสําหรับปี
ข้ อ มูล ต่ อ หุ้น (บาท)
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น

อัต ราการเจริญเติบ โต
สินทรัพย์รวม (%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
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อัต ราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)

2561
4.34

2560
3.09

2559
2.43

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

4.05

2.85

2.18

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

1.26

1.30

1.68

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

20.77

20.35

20.13

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

17.57

17.69

17.88

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

33.51

39.14

39.68

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

10.74

9.20

9.07

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

7.98

7.52

7.33

ระยะเวลาชําระหนี ้

45.12

47.89

49.11

Cash Cycle

-16.81

-21.00

-22.16

อัตรากําไรขันต้
้ น (%)

2561
34.53

2560
33.06

2559
32.63

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

21.44

20.92

19.56

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)

61.26

67.27

93.71

อัตรากําไรสุทธิ (%)

17.60

17.24

16.03

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

19.92

20.06

19.67

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)

2561
21.23

2560
21.06

2559
20.63

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

39.25

35.23

33.09

1.00

1.01

1.06

2561
0.13

2560
0.16

2559
0.16

-

-

-

1.06

0.92

1.02

60.10

60.00

60.08

อัต ราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัต ราส่ วนแสดงประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน (Efficiency Ratio)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัต ราส่ วนวิเ คราะห์ น โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายปั นผล (%)
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14. การวิเ คราะห์ แ ละคําอธิบ ายของฝ่ ายจัด การ
บทสรุ ป
บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เทียบ
กับปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสุทธิ เพิ่มขึน้ 33 ล้ านบาท คิดเป็ น 9.25% เนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ รวม 2,216
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 147 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.11 % ในขณะที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,439 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 64 ล้ านบาท คิดเป็ น 4.63 % ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร 302 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42 ล้ านบาท คิด
เป็ น 13.91 % ค่าตอบแทนกรรมการ 4.26 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.32 ล้ านบาท คิดเป็ น 8.23 % และค่าใช้ จ่าย
ภาษี เงินได้ 84 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 9 ล้ านบาท คิดเป็ น 11.32% ทัง้ นีร้ ายละเอียดและคําอธิ บายของผลการ
ดําเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้

14.1 ผลการดําเนิน งานและความสามารถในการทํากําไร
1. ผลการดําเนิน งาน
1.1 รายได้ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ รวม จํานวน 2,216 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มี
จํานวน 2,069 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 147 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.11%
- รายได้ จากการรักษาพยาบาล ปี 2561 จํานวน 2,198 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มี
จํานวน 2,054 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 144 ล้ านบาท คิดเป็ น 6.99% ประกอบด้ วย
- รายได้ ผ้ ปู ่ วยนอก ปี 2561 มีจํานวน 1,200 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 81 ล้ าน
บาท คิดเป็ น 7.28%
- รายได้ ผ้ ปู ่ วยใน ปี 2561 มีจํานวน 997 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 62 ล้ านบาท
คิดเป็ น 6.66%
- รายได้ อื่น ปี 2561 จํานวน 17.96 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีจํานวน 14.63 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น จํานวน 3.33 ล้ านบาท คิดเป็ น 22.80%
1.2 ต้ น ทุน ในการรั ก ษาพยาบาล ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม จํานวน
1,439 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีจํานวน 1,375 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 64 ล้ านบาท คิดเป็ น 4.63%
สัดส่วนต้ นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ คา่ รักษาพยาบาลปี 2561 เท่ากับ 65.47%
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 66.94% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2561 ลดลงจาก ปี 2560 เท่ากับ 1.47 %
1.3 ค่ าใช้ จ่ ายในการขาย ในปี 2561 บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย จํานวน 7.33 ล้ านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีจํานวน 6.37 ล้ านบาท เพื่มขึ ้น 0.96 ล้ านบาท คิดเป็ น 15.09%
1.4 ค่ าใช้ จ่ ายในการบริห าร ในปี 2561 บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวม จํานวน 294
ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีจํานวน 253 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41 ล้ านบาท คิดเป็ น 16.05% เนื่องมี
ยอดขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ จํานวน 34.47 ล้ านบาท ซึง่
ประกอบด้ วยค่าออกแบบอาคารและค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมการเบื ้องต้ นในการดําเนินการก่อสร้ าง
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สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขาย และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ คา่ รักษาพยาบาลปี 2561
เท่ากับ 13.72% เปรี ยบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 12.65% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2561 เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2560
เท่ากับ 1.07%
1.5 ค่ าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 บริษัทมีคา่ ตอบแทนกรรมการ จํานวน 4.80 ล้ านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีจํานวน 4.48 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.32 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.23%
1.6 ค่ าใช้ จ่ ายภาษีเ งิน ได้ ในปี 2561 บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 84.23 ล้ านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีจํานวน 75.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.56 ล้ านบาท คิดเป็ น 11.32% เนื่องจากมาตรการ
ของภาครัฐ เรื่ องประโยชน์ทางภาษี จากรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์มาช่วยทําให้ ภาษี เงินได้ ลดลง จากเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จํานวน 292 ล้ านบาท ประหยัดภาษี ได้ ปีละ 9.26 ล้ านบาท (ปี 60-64)
2. ความสามารถในการทํากําไร
2561
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

34.53
21.44
17.60
19.92

2560
33.06
20.92
17.24
20.06

2559
32.63
19.56
16.03
19.67

จากข้ างต้ นจะเห็นว่า ในปี 2561 บริษัทมีอตั รากําไรสุทธิ เท่ากับ 17.60% เปรี ยบเทียบกับ
ปี 2560 เท่ากับ 17.24% เพิ่มขึ ้น 0.36% เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ เพิ่มขึ ้น และมีการบริหาร
จัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประสิท ธิภ าพในการดําเนิน การ
2561
21.23

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

39.25
1.00

2560
21.06
35.23
1.01

2559
20.63
33.09
1.06

ประสิทธิภาพในการดําเนินการของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เพิ่มขึ ้น จากปี 2560 เท่ากับ 0.17 % และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้น จาก ปี 2560 เท่ากับ
4.02 % เนื่องจากเนื่องจากบริ ษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้
บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอัตราการหมุนของสินทรัพย์ลดลง จาก ปี 2560 เท่ากับ 0.01%
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14.2 ฐานะทางการเงิน
1. โครงสร้ างเงิน ทุน ของบริษัท มีสัด ส่ วนดังนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน

43 หนี ้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

57 หนี ้สินไม่หมุนเวียน

10
2

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมสินทรัพย์

100

รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

88
100

โครงสร้ างเงินทุนของบริษัทมีสว่ นประกอบ กล่าวคือมีอตั ราส่วนสินทรัพย์ : หนี ้สิน + ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสดั ส่วนเป็ น 100 : 12 + 88 บริษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนที่ต้องชําระอยู่ ร้ อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับสินทรัพย์รวมของบริ ษัท สําหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นนแบ่
ั ้ งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตรา
ร้ อยละ 43 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอัตราร้ อยละ 57
2. สิน ทรั พ ย์
ส่ วนประกอบของสิน ทรั พ ย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 2,304 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560
มีจํานวน 2,133 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 171 ล้ านบาท คิดเป็ น 8.01% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
2.1 สิน ทรั พ ย์ ห มุน เวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 990 ล้ านบาท คิดเป็ น 42.98 %
ของสินทรัพย์รวมเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มี จํานวน 709 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 281 ล้ านบาท คิดเป็ น 39.75%
มีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 32.57 ล้ านบาท
คิดเป็ น 1.41% ของสินทรัพย์รวม
2.1.2 เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วย เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด และ
หลักทรัพย์เพื่อค้ า จํานวน 507 ล้ านบาท คิดเป็ น 22.01% ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560
มีจํานวน 489 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18 ล้ านบาท คิดเป็ น 3.75% และเงินฝากประจําธนาคาร 225 ล้ านบาท
คิดเป็ น 9.77% ของสินทรัพย์รวม
2.1.3 ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 160 ล้ านบาท คิดเป็ น
6.91% ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 149 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11 ล้ านบาท คิด
เป็ น 7.42% ประกอบด้ วย ลูกหนี ้การค้ า และบัตรเครดิตรอการนําฝาก
2.1.4 สินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 47 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.03% ของ
สินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8 ล้ านบาท คิดเป็ น 20.02%
ประกอบด้ วย ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ ้นเปลืองทางการแพทย์
2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 19 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.83%
ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาท คิดเป็ น 11.64%
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2.2 สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 1,313 ล้ านบาท คิดเป็ น 57.02%
ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 1,424 ล้ านบาท ลดลง 111 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.78%
มีรายละเอียดดังนี ้
2.2.1 หลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7.54 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.33 %ของ
สินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 8.40 ล้ านบาท ลดลง 0.86 ล้ านบาท คิดเป็ น 10.24%เป็ น
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายที่ลดลง
2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 1,279 ล้ านบาท
คิดเป็ น 55.52% ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 1,385 ล้ านบาท ลดลง 106 ล้ านบาท
คิดเป็ น 7.63%
2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 12 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.51 %
ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 13 ล้ านบาท ลดลง 1 ล้ านบาท คิดเป็ น 9.37%
2.2.4 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 6.55 ล้ านบาท
คิดเป็ น 0.28 % ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 9.53 ล้ านบาท ลดลง 2.98 ล้ าน
บาท คิดเป็ น 31.27%
2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 8.61 ล้ านบาท คิดเป็ น
0.37 % ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 8.65 ล้ านบาท ลดลง 0.27 ล้ านบาท คิด
เป็ น 3.19%
3. หนีส้ นิ
ส่ วนประกอบของหนีส้ นิ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 267 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มี
จํานวน 286 ล้ านบาท ลดลง 1.71 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.60% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญ ดังนี ้
3.1 หนีส้ นิ หมุน เวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 228 ล้ านบาท คิดเป็ น 9.87% ของ
สินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 229 ล้ านบาท ลดลง 1 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.60% มี
รายละเอียดดังนี ้
3.1.1 เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 178 ล้ านบาท คิดเป็ น
7.69% ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 179 ล้ านบาท ลดลง 1 ล้ านบาท คิดเป็ น
0.70%
3.1.2 เจ้ าหนี ้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 6 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.24% ของ
สินทรัพย์รวมเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาท คิดเป็ น 54.59%
3.1.3 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 38 ล้ านบาท คิดเป็ น
1.66% ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มี จํานวน 41 ล้ านบาท ลดลง 3 ล้ านบาท คิดเป็ น 5.15%
3.1.4 หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 6.34 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.28%
ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มี จํานวน 6.37 ล้ านบาท ลดลง 0.03 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.55%
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3.2 หนีส้ นิ ไม่ ห มุน เวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 39 ล้ านบาท คิดเป็ น 1.67% ของ
สินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 57 ล้ านบาท ลดลง 18 ล้ านบาท คิดเป็ น 32.52% เป็ น
การตังสํ
้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน

14.3 คุณภาพของสิน ทรัพ ย์
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 160 ล้ านบาท คิดเป็ น 6.91 %
ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 149 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.42% ทังนี
้ ้
บริษัทตังสํ
้ ารอง ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี ้การค้ าที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุ
ลูกหนี ้เป็ นเกณฑ์ ในปี 2561 บริ ษัท บันทึกตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน 2.72 ล้ านบาท
สินค้ าคงเหลือประกอบด้ วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่าใน
ราคาทุน หรื อราคาตลาดที่ตํ่ากว่า และได้ มีการคัดแยกสินค้ าล้ าสมัย และเสื่อมสภาพออกแล้ ว
ที่ด นิ อาคาร และอุป กรณ์ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ประกอบด้ วย
มูล ค่ าที่ไ ด้ ม า
ที่ดิน
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและติดตัง้
เครื่ องใช้ สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
รวมที่ด นิ อาคาร และอุป กรณ์

575
1,068
691
16
81
67
114
30
28
2,670

(หน่ วย:ล้ านบาท)
ค่ าเสื่อ มราคา
สุท ธิ
สะสม
0
575
716
352
431
260
14
2
70
11
52
15
85
29
22
8
0
28
1,390
1,280

บริษัทบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุน โดยไม่ได้ มีการปรับมูลค่าของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ แต่อย่างใด ทังนี
้ ้เนื่องจาก บริษัทได้ วิเคราะห์ในเรื่ องของการด้ อยค่าแล้ ว เห็นว่ามูลค่าที่บนั ทึกเป็ นมูล
ค่าที่เหมาะสม
บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 39.25%เปรี ยบเทียบ
กับสิ ้นปี 2560 เท่ากับ 35.23% เพิ่มขึ ้น 4.02%
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14.4 สภาพคล่ อ ง
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 32.57 ล้ านบาท
คิดเป็ น 1.41% ของสินทรัพย์รวม เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 15.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 17.49 ล้ านบาท
คิดเป็ น 116.04% โดยมีรายละเอียดการได้ มาและใช้ ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่สําคัญดังนี ้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 288.57
ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน 289.06 ล้ านบาท ลดลง 0.49 ล้ านบาท สาเหตุจาก
ในปี 2561 บริษัท มีกําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 471.08 ล้ านบาท
- ปรับกระทบกําไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 182.19 ล้ านบาท
เนื่องจากมีปรับรายการ ค่าเสื่อมราคา , ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชีตดั จําหน่าย , ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตดั
จําหน่าย , ขาดทุนจากการตัดจ่ายงานระหว่างก่อสร้ าง ,ขาดทุนจากสินค้ าคงเหลือเสื่อมสภาพ , ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด , ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้ า และค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- ปรับกระทบกําไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน จํานวน 1.28 ล้ านบาท
เนื่องจากมีปรับรายการ กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ , หนี ้สงสัยจะสูญ , เงินปั นผลรับ และดอกเบี ้ยรับ
- กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หนี ้สิน
ดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 651.99 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 มีจํานวน
568.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 83.69 ล้ านบาท หักการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น 269.40
ล้ านบาท และการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี ้สินดําเนินงานลดลง จํานวน 6.72 ล้ านบาท ทําให้ เงินสด
รับจากกิจกรรมดําเนินงาน มีจํานวน 375.88 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 87.50 ล้ านบาท และรับ
ดอกเบี ้ย 0.19 ล้ านบาท
บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ จํานวน 58.27 ล้ านบาท
เนื่องจากลงทุนอาคาร สถานที่ เครื่ องมือทางการแพทย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 212.80 ล้ านบาท เป็ นการจ่ายเงินปั นผล
บริษัท มีส ภาพคล่ อ งทางการเงิน ในแต่ ล ะปี ดังนี ้
- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4.34 เท่า เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ สิ ้น
ปี 2560 เท่ากับ 3.09 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 20.77 เท่า เพิ่มขึ ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ้นปี 2560 เท่ากับ 20.35 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ 17.57 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2560 อยู่
ที่ 17.69 แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีการบริหารจัดการเรี ยกเก็บหนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 33.51 เท่า ลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสิ ้น ปี 2560 เท่ากับ 39.14 เท่า
- ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ 10.74 วัน เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับสิ ้นปี
2560 อยูท่ ี่ 9.20 วัน แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีการบริหารสินค้ าคงเหลือได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 7.98 เท่า เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สิ ้น ปี 2560 เท่ากับ 7.52 เท่า
- ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ 45.12 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2560
อยูท่ ี่ 47.89 วัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุน้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงิน

รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่าง

เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน

เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลสอบทานความ

รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบ
การเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว

นางปัทมา พรมมาส
ประธานกรรมการ

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และ
เลขานุก ารบริษัท
1. ชื่อ -สกุล
อายุ
ตําแหน่ ง

นางปั ทมา พรมมาส
63 ปี
ประธานกรรมการบริ ษัท
ตําแหน่งในบริ ษัท : ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสายงาน
บริหาร และเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง
บริษัท
29 กันยายน 2536
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึก ษา
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP37/2015) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริ ษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2560 – ปั จจุบนั : ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร / รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสายงานบริ หาร
2549 - 2559 : รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร
2527 – 2549 : ผู้อํานวยการบริ หาร
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
100,626,800 หุ้น
(ในนามคู่สมรสและบุตร ถือจํานวน 94,586,800 หุ้น)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 62.89 (ในนามคูส่ มรสและบุตรถือร้ อยละ 59.11 )
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร : บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

2. ชื่อ -สกุล
อายุ
ตําแหน่ ง

นายลพชัย แก่นรัตนะ
93 ปี
กรรมการ และเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรองบริ ษัท
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
29 กันยายน 2536

คุณวุฒทิ างการศึก ษา
เตรี ยมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
ไม่มี
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
ปี 2523 ถึง 6 มีนาคม 2558 : ประธานกรรมการ
6 มีนาคม 2558 ถึงปั จจุบนั : กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริ ษัทฯ จํานวน
1,500,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ
0.94
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร : บิดาของนางปั ทมา พรมมาส

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

3. ชื่อ -สกุล
อายุ
ตําแหน่ ง

นายสราวุฒิ สนธิแก้ ว
66 ปี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
ตําแหน่งในบริ ษัท : ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรองบริ ษัท
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึก ษา

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี

การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2560 - ปั จจุบนั : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนนทเวช
2555 – ปั จจุบนั : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริ หาร ทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2552 - 2555 : ผู้อํานวยการ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
2531 – ปั จจุบนั : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

ไม่มี
กรรมการ บริ ษัท พงษ์ พนั ธ์พฒ
ั นา จํากัด

ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ

1,332,000 หุ้น
0.83

ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร - ไม่มี -

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

4. ชื่อ -สกุล
อายุ
ตําแหน่ ง

ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
68 ปี
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรองบริษัท
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึก ษา

ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2558-ปั จจุบนั : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-2558 : ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531– 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 – 2547 : ผู้อํานวยการสถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 - 2547 : ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่ งในบริษัท จดทะเบีย นอื่น
2537-ปั จจุบนั : บริ ษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จํากัด(มหาชน)
ตําแหน่ง
: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ฯ : ไม่มี
2559-ปั จจุบนั : บริ ษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด(มหาชน)
ตําแหน่ง
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ฯ : ไม่มี

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

- ตําแหน่ งในบริษัท อื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริษัท จดทะเบีย น
2547-ปั จจุบนั : บริ ษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล เวนเจอร์ จํากัด
ตําแหน่ง
: กรรมการ
2549-ปั จจุบนั : บริ ษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จํากัด
ตําแหน่ง
: กรรมการ
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
275,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ
0.17
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร - ไม่มี -

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

5. ชื่อ -สกุล
นางพร้ อมพรรณ ศิริพฒ
ั น์
อายุ
91 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึก ษา

- กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง

การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2549 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
2520 – ปั จจุบนั : เจ้ าของโรงเรี ยนพร้ อมพรรณวิทยา
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
90,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ
0.06
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร : พี่สาวของนายจรูญ ไชยโรจน์

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)
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6. ชื่อ -สกุล
ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
อายุ
76 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
13 พฤษภาคม 2552
คุณวุฒทิ างการศึก ษา
2508 : ปริ ญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2512 : ปริ ญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois
at Urbana – Champaign, U.S.A.
2517 : ปริ ญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana – Champaign,
U.S.A.
2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
การศึก ษาต่ อ เนื่อ ง ประจําปี 2561
ประเภทการศึก ษา
ชื่อ เรื่อ ง
เข้ าร่วมประชุมและ  หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษี
อภิปรายกลุม่
สินทรัพย์ดีจีทลั
 การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร
 การบริ หารงานตรวจสอบภายใน
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
 มาตรฐานการบัญชีและนโยบาย
บัญชีภาครัฐ

สถาบัน
 สภาวิชาชีพบัญชี
 สภาวิชาชีพบัญชี
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงการคลัง

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)
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 พัฒนาหลักสูตรตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ
 แนวทางการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจภาพรวม
 พิจารณาอนุมตั ิ เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ
ศึกษาดูงานการ
ปฏิบตั ิงานจริ งของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

 กรมบัญชีกลาง
 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร)
กระทรวงการคลัง

 ศึกษาการปฏิบตั ิงานจริงของหน่วย  ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบภายในขององค์กร ตั ้งแต่  ธนาคาร ยูโอบี จํากัด
การบริ หารงานตรวจสอบ
การวางแผนตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
และการรายงานผลการตรวจสอบ
รวมทั ้งการใช้ เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบและการบริ หารงาน
บุคคลผู้ตรวจสอบ

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2548 – 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
( ค.ต.ป.) สํานักนายกรัฐมนตรี
2545 – 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยพลาสติก
และ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
2546 – ปั จจุบนั : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
2546 – ปั จจุบนั : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2543 – ปั จจุบนั : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2540 – ปั จจุบนั : กรรมการบริ หารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้ า
2537 – ปั จจุบนั : กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)
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ประสบการณ์ อ่ นื ๆ :
- คณบดี คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อํานวยการ ศูนย์บริ การวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้ าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อสมท. จํากัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และการค้ าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่ งในบริษัท จดทะเบีย นอื่น
บริ ษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ฯ : ไม่มี
- ตําแหน่ งในบริษัท อื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริษัท จดทะเบีย น
1. บริ ษัท นิลสุวรรณ จํากัด ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ
2. บริ ษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จํากัด ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ
ไม่มี
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร ไม่มี
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7. ชื่อ -สกุล
นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์
อายุ
88 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึก ษา
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ และศิริราชพยาบาล
วุฒิบตั ร วิสญ
ั ญีวทิ ยา
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
700,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ
0.44
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร
ั น์
- น้ องชายของนางพร้ อมพรรณ ศิริพฒ

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)
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8. ชื่อ -สกุล
นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา
อายุ
66 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
29 กันยายน 2536
คุณวุฒทิ างการศึก ษา

วท.บ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบตั รประสาทศัลยศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์

การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร

230,000 หุ้น
0.14
ไม่มี
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ไม่มี
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9. ชื่อ -สกุล
นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช
อายุ
52 ปี
ตําแหน่ ง
ผู้จดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งเลขานุก ารบริษัท : ปี 2547 ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึก ษา
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริ ษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อ นหลัง
2540 - ปั จจุบนั : ผู้จดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
2547 – ปั จจุบนั : เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
2533 - 2540
: ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษัท นิลสุวรรณ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ตําแหน่ งในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
- ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
สัด ส่ วนการถือ หุ้น ในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน
ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ
ไม่มี
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
ไม่มี
การมีส่ วนได้ ส่ วนเสีย
ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกวาระ
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บ ริห าร ไม่มี

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการของบริษัท ย่ อ ย
“ไม่มี”

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมิน รายการทรัพ ย์ ส นิ
-

ไม่มี -

บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
-

ไม่มี -

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม 56-1 ปี 2561

